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Avaliação do Conselho Científico 

O e-Book Educação e tecnologia: 
parcerias 3.0, organizado pela Linha 
TICPE do PPGE/UNESA, apresenta 
uma coletânea interessante e coesa 
de textos que ilustram diferentes 
abordagens teóricas e práticas de 
pesquisa e docência com as 
tecnologias. Como foi o caso em 
volumes anteriores, o e-Book 
3.0 aborda a interrelação entre a 
educação e a tecnologia com 
destaque especial para as parcerias 
que fomentam a inovação, trazendo 
contribuições que exemplificam o 
estado-da-arte da teoria e prática 
com a Tecnologia Educacional.  

Prof.ª Dr.ª Alexandra Okada 
Knowledge Media Institute 
Open University do Reino Unido 

 

O livro Educação e tecnologia: 
parcerias 3.0 explora questões 
fundamentais para a compreensão 
das sociedades contemporâneas, 
como o papel da educação a 
distância como mecanismo de 
democratização do acesso à 
informação e ao conhecimento. A 
análise de atores que compõem a 
estrutura estabelecida para a oferta 
de cursos revela-se apropriada e 
oportuna para o entendimento e 
formulação das necessárias 

diretrizes curriculares e didático-
pedagógicas. A educação aberta e a 
autoria de conhecimento, produzido 
colaborativamente em redes, são 
alguns dos tópicos abordados, 
revelando a importância e a 
atualidade das reflexões 
desenvolvidas. Outros temas atuais 
são apresentados, como as práticas 
políticas no ciberespaço e a 
demanda por utilização de dados 
governamentais para a formulação 
de políticas públicas adequadas à 
realidade. Algumas pesquisas 
apresentadas convidam o leitor à 
compreensão mais aprofundada das 
possibilidades de uso dos artefatos 
existentes. Ao mesmo tempo em 
que os recursos tecnológico-
informacionais vem sendo 
aperfeiçoados e disponibilizados 
para um número cada vez maior de 
indivíduos, ainda faz parte da 
realidade a resistência a inovações, 
fruto de uma cultura organizacional 
profundamente arraigada nas 
instituições observadas. Como 
superar essa resistência e tornar as 
tecnologias de informação e 
comunicação parte do quotidiano 
das práticas docentes e discentes 
talvez seja o maior dos desafios 
apresentados. Representam 
processos complexos que se tornam 
possíveis graças ao aprofundamento 
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das análises desenvolvidas a partir 
de resultados de pesquisas como as 
que são apresentadas nessa obra, 
revelando a necessidade de 
incorporação das tecnologias às 
práticas quotidianas, às formas de 
interação entre atores e ao processo 
de transmissão e apreensão de saber 
na contemporaneidade.  

Prof.ª Dr.ª Christiana Freitas 
Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade 
Universidade de Brasilia, UnB 

 

Es um motivo de gran alegría 
realizar el parecer del e-book 
Educação e tecnologia: parcerias 3.0 
porque, con su terceira edición, se 
consolida esta série que se viene 
publicando y conformando como 
obra de referência para la educación 
y tecnologia, no solo em el ámbito 
educativo de Brasil, sino más allá de 
sus fronteras. Uma de sus grandes 
virtudes es la capacidade de las 
investigadores y sus autores de dar 
respuesta a las cuestiones y 
planteamientos em auge de la 
Educación, abordando diferentes 
cuestiones em la vanguardia de la 
literatura académica. La presente 
edición del e-book, que aumenta em 
número de trabajos e investigaciones 
procedentes de diferentes 
universidades y unidades 
académicas, aborda estas cuestiones 
principales em cinco bloques 
temáticos. Comienza por las TIC em 
la educación a distância, com ello se 
plantean investigaciones sobre la 
figura del tutor, siguiendo com um 

análisis de las potencialades de los 
MOOC, o el uso de las TIC em las 
aulas virtuales así como em los 
ambientes personales de 
aprendizaje. La obra aborda, em su 
segunda parte, el necessário 
planteamiento sobre la función de 
las TIC em la formación de los 
professores, dando lugar a análisis 
que van desde las autorias docentes 
em las redes de aprendizaje online, a 
la enseñanza em particular de la 
Filosofias y TIC, o a la experiência 
concreta em formación continuada 
de docentes militares y su 
vinculación com las herramientas 
tecnológicas, sin olvidar, el currículo 
y las interfaces potencializadoras de 
autorias. Sin perder la calidad 
investigadora, el e-book aborda em 
su terceira parte las TIC em la 
educación básica. Para ello, se 
presentan capítulos que abarcan 
estúdios desde el uso del ordenador 
por alunos y professores em um caso 
concreto, em Portugal y experiências 
em laboratórios de informática. Em 
su última parte, el e-book Educação 
e tecnologia: parcerias 3.0 plantea 
uma mirada hacia el uso de las TIC 
em la educación professional, como 
continuidade y complemento de la 
educación fundamental. Conforman 
esta cuarta parte dos estúdios que 
plantean cuestiones sobre um 
lenguaje de programación visual em 
bloques (PROEJA), hasta um análisis 
de indicadores del sistema nacional 
de información professional y 
tecnologia para la formulación de 
políticas públicas. Se conforma así 
um interesante documento de 
obligada lectura em el ámbito 
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tecnológico que, com uma cuidadosa 
estrutura, da respuesta a las 
cuestiones fundamentales de la 
actualidad sobre el papel de la 
Educación y el papel de las 
herramientas tecnológicas em las 
sociedades modernas. Y plantea, 
como uno de los excelentes valores 
de este compendio de texto, 
respuestas a algunas de las 
cuestiones fundamentales, a la vez 
que formula nuevas interrogantes 
para seguir em el estúdio e 
investigación de la transformación 
educativa em las sociedades 
contemporâneas y de futuro. 

 

É com grande alegria que escrevo 
o parecer para o e-book Educação e 
tecnologia: parcerias 3.0. Assim, com 
sua terceira edição se consolida esta 
série que vem se constituindo como 
obra de referência para a educação e 
tecnologia, não só em âmbito 
educacional do Brasil, mas para além 
de suas fronteiras. Uma de suas 
grandes virtudes é a capacidade de 
pesquisadores e autores de dar 
respostas às perguntas-chave da 
educação, abordando diferentes 
questões na vanguarda da literatura 
acadêmica. A presente edição do e-
book, que traz um número maior de 
trabalhos e de pesquisas, 
procedentes de diferentes 
universidades e unidades 
acadêmicas, aborda questões 
fundamentais em cinco blocos 
temáticos. O primeiro inicia com as 
TIC na educação a distância, 
contendo investigações sobre a 
figura do tutor, seguidas da análise 

sobre as potencialidades dos MOOC, 
ou o uso das TIC em salas de aula 
virtuais, assim como nos ambientes 
pessoais de aprendizagem. Em seu 
segundo bloco, a obra aborda uma 
necessária discussão sobre a função 
das TIC na formação docente, dando 
lugar a análises que vão desde os 
autores docentes nas redes de 
aprendizagem on-line até o ensino, 
em particular da filosofia e das TIC. 
Aborda também a experiência 
concreta em formação continuada 
de docentes militares e sua 
vinculação com as ferramentas 
tecnológicas, sem esquecer o 
currículo e as interfaces 
potencializadoras de autorias. Sem 
perder a qualidade da investigação, 
o e-book discute no seu terceiro 
bloco as TIC na educação básica. 
Para isso, apresenta capítulos que 
abarcam estudos desde o uso do 
computador por alunos e 
professores, em um caso concreto, 
em Portugal, até experiências em 
laboratórios de informática. Em seu 
último bloco, o e-book volta-se para 
o uso das TIC na educação 
profissional, como complemento da 
educação fundamental. Fazem parte 
desse quarto bloco dois estudos que 
focalizam questões sobre linguagem 
de programação visual (PROEJA) e 
uma análise de indicadores do 
Sistema Nacional de Informação 
Profissional e Tecnológica para a 
formulação de políticas públicas. 
Trata-se, portanto, de um 
interessante documento de leitura 
obrigatória no âmbito tecnológico 
que, dentro de uma cuidadosa 
estrutura, responde às perguntas 
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fundamentais da atualidade sobre o 
papel da Educação e das 
ferramentas tecnológicas nas 
sociedades modernas. Um dos 
valores desse compêndio é a busca 
de respostas a algumas questões 
fundamentais e ao mesmo tempo de 
novas perguntas para prosseguir no 
estudo e na pesquisa da 
transformação educacional nas 
sociedades contemporâneas e 
futuras. 

 

Prof.ª Dr.ª Eva Campos-Dominguez 
Facultad de Filosofía y Letras  
Universidade de Valladolid 
 

The volume includes an interesting 
spectrum of papers that focus 
on different aspects of education in 
its relationship with ICT. The 
contributions range from distance 
learning to cultural pedagogy and 
compulsory education. The role of 
technology in the blurring of 
boundaries between the physical and 
virtual, the personal and networked 
is discussed in relation to novel 
articulations of distance learning as 
well as with respect to teacher 
training and professional 
development. 

Este volume abarca um espectro 
interessante de artigos que focam 
em diferentes aspectos da Educação 
e sua relação com as TIC. As 
contribuições vão desde o ensino a 
distância, passando pela pedagogia 
cultural e a educação formal. O 
papel da tecnologia em esmaecer as 
fronteiras entre o que é físico e o 

que é virtual, o pessoal e o 
conectado, é discutido em relação às 
novas articulações da educação a 
distância assim como em relação à 
formação de professores e o 
desenvolvimento profissional. 

Prof.ª Dr.ª Giota Alevizou 
Faculty of Maths, Computing and 
Technology 
Research Fellow (Pesquisadora) 
Open University do Reino Unido 

 

Este terceiro e-book que o Programa 
de Pós-Graduação em Educação da 
UNESA coloca à disposição dos 
leitores interessados por esse campo 
de estudo traz a mesma marca de 
qualidade dos e-books publicados 
anteriormente. 

A obra está toda tecida na trama dos 
caminhos metodológicos de 
pesquisas efetivamente realizadas, 
sempre apoiando o escopo de cada 
capítulo na análise crítica dos dados 
coletados e tendo como pano de 
fundo as bases teóricas adotadas. 

O livro se compõe de textos 
instigantes que permitem a 
apreciação de diferentes modos de 
fazer pesquisa e deixa o leitor com 
vontade de trocar experiência com 
os autores, o que é muito bom, 
quando se está buscando a 
construção do conhecimento e a 
aprendizagem participativa. 

Essa característica geral da obra é, 
portanto, seu grande mérito, porque 
agrega valor a cada capítulo e 
porque abre espaço para uma leitura 
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imersiva que aponta para a criação 
de intertextos resultantes do 
cruzamento da obra “fundante” com 
as impressões e conhecimento de 
quem a está lendo. 

 

Maria Apparecida Campos 
Mamede-Neves 
Departamento de Educação PUC-Rio 
Coordenadora do Diretório de 
Pesquisas Jovens em Rede 
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Após dois passos, um terceiro: 
consolidação. 

Nosso e-book Educação e tecnologia: parcerias 3.0 representa 
mais um marco na trajetória da Linha de Pesquisa TICPE. Sua 
publicação consolida nossos esforços no sentido de oferecer um 
espaço de disseminação de trabalhos desenvolvidos em parcerias 
entre orientadores e orientandos, e, assim, valorizar uma relação 
essencial à formação de pesquisadores.  

Resultado da adoção de um processo de seleção de 
contribuições por meio de uma chamada aberta e revisão por um 
corpo internacional de pareceristas, o presente volume reúne 
trabalhos representativos de parcerias em programas de pós-
graduação espalhados pelo país e exterior. Os capítulos incluídos 
foram selecionados dentre um número significativo de submissões, 
que recebemos com grande satisfação. 

A publicação da edição atual é ocasião, também, de renovação e 
transformação de nosso próprio grupo. Por um lado, o Prof. 
Alexandre Rosado, agora membro do corpo docente do 
Departamento de Ensino Superior do Instituto Nacional de 
Educação de Surdos (INES), passou a ser colaborador externo. Por 
outro lado, por ocasião de sua saída da instituição, juntou-se a nós a 
Profa. Stella Pedrosa, que integrou a lista de pareceristas que nos 
auxiliaram na árdua tarefa de selecionar os textos a serem incluídos 
na obra.  

Para nós, a formação de um pesquisador não se restringe ao 
desenvolvimento intelectual representado na produção textual de 
uma dissertação ou tese: diante do diálogo continuado em uma 
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relação que, ao final, pode tornar-se duradouramente produtiva, a 
formação de novos pesquisadores abrange, também, aspectos mais 
sutis relacionados à transformação de subjetividades. Por esse 
motivo, integramos em nosso e-Book, do mesmo modo como 
fazemos em nossas práticas docentes, que incorporam literatura e 
cinema, elementos para sensibilização estética. Assim, renovamos, 
também, nossa relação com o artista João Lin, que gentilmente 
concordou em expor, mais uma vez, alguns de seus belíssimos 
trabalhos em nosso volume.  

 

Os Organizadores 
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Apresentação 

A abordagem do trabalho de docência e orientação na Linha 
TICPE é marcada por uma preocupação em estimular diferentes 
modos de pensar e repensar, criticamente, a presença da tecnologia 
na Educação e, em geral, na vida contemporânea. Nossos 
orientandos são encorajados a questionar extremos que ignoram 
ambivalências, a rever suas respectivas posições e considerar visões 
a elas alternativas. Esperamos, assim, que se abram a um processo 
de problematização, reflexão e diálogo no qual teoria e prática não 
mais sejam considerados como polarizações de excludência, típicas 
do pensamento maniqueísta.  

A centralidade de um contraponto complementar entre teoria e 
empiria, progressivamente mais explícita nos estudos e pesquisas 
em nossa área, está fortemente representada nas 12 contribuições 
incluídas no e-book Educação e tecnologia: parcerias 3.0. Dividido 
em 4 partes que examinam diversos contextos educacionais nos 
quais as TIC se fazem presentes, o volume demonstra a importância 
dos estudos empíricos, da investigação de micro-contextos, da ida 
ao campo, da reflexão sobre o que nele se apresenta ao 
pesquisador, permitindo que se vá além da mera reprodução de 
concepções sem compromisso com a contingência.  

A Parte I inclui 4 trabalhos que abordam questões prementes 
nos estudos da Educação a Distância, que, para nós, não se 
apresenta como um universo de práticas compartilhadas, mas, sim, 
uma categoria heterogênea de modelos de educação bastante 
diferentes entre si. Nesse conjunto, há uma clara contraposição 
entre a noção do Ambiente Virtual de Aprendizagem, AVA, sistemas 
normalmente implementados, mantidos e controlados 
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institucionalmente, e Ambientes Pessoais de Aprendizagem, APA, 
concepção mais fluida, aberta e consistente com as possiblidades e 
tendências ofertadas pelas ferramentas da Web 2.0, livre e 
abertamente disponíveis. Nesse contexto, os repositórios de 
Recursos Educacionais Abertos (REA) e os Massive Open Online 
Courses (MOOC) emergem com destaque no cenário nacional, 
particularmente com a recente inclusão de REA no PNE. Tendências 
aparentemente contrárias, de um lado, no sentido de padronização, 
e, de outro, no sentido da personalização, são destacadas.  

No capítulo de abertura, “Recursos Educacionais Abertos (REA): 
potencialidades nos MOOC”, Mattos e Bruno apresentam alguns 
resultados preliminares de uma pesquisa em andamento que 
focaliza as potencialidades de REA e MOOC. REA têm mais de uma 
década de desenvolvimento e pesquisa, particularmente nos países 
de língua inglesa, e MOOC são parte integrante dos cenários da 
Educação Superior de uma Europa tentativamente unificada pelo 
Processo de Bolonha. No entanto, no Brasil, são relativas novidades, 
com uma literatura acadêmica bastante restrita e que convidam a 
uma maior análise e reflexão. Ambos são noções de grande impacto 
não somente na EaD, mas, potencialmente, na Educação Superior 
globalizada. No capítulo 2, “Indagações acerca do cotidiano do tutor 
na Educação a Distância”, Hackmayer e Bohadana revisitam uma 
das questões mais discutidas na área: o estatuto do tutor. Os 
achados dessa pesquisa se referem às concepções encontradas na 
literatura da área, que, em alguns casos retrata o tutor meramente 
como um “elemento de apoio à aprendizagem”, e, em outras 
situações, mostra-o como professor.  Na sequência, o capítulo 3, 
“Didática e ensino-aprendizagem online”, de Santos e Cardim, 
discute a presença da Didática com as práticas de desenho 
instrucional conduzidas em instituições distintas conforme 
representadas em seus materiais didáticos. Dessa forma, as autoras 
propõem uma aproximação entre áreas normalmente segregadas. 
Finalizando a Parte I, no capítulo 4, “Análise das possibilidades de 
aplicações Web 2.0 na constituição de Ambientes Pessoais de 
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Aprendizagem”, Silveira, Bassani e Barbosa exploram a noção de 
personalização dos espaços de aprendizagem online em um estudo 
que focaliza as plataformas Twitter, Prezi e Slideshare.  

A Parte II focaliza a presença das TIC em contextos de formação 
de professores, evidenciando a emergência de autoria e autonomia 
em contextos nos quais se adotam abordagens pedagógicas 
mobilizadoras da criatividade e participação discentes. Amaral e 
Lemgruber abrem esse bloco com “Autorias docentes e discentes 
em redes de aprendizagem online”, capítulo 5, apresentando a 
fundamentação teórica de um trabalho que investigou questões 
relativas à autoria em redes presenciais e online. Apresentam, 
também, exemplos selecionados da empiria utilizada na pesquisa 
para ilustrar seus principais achados. No capítulo 6, “O ensino da 
Filosofia e as TIC”, Becher e Tomazetti exploram as possibilidades 
de uso e reflexão sobre as TIC no ensino de Filosofia no Ensino 
Médio. Na sequência, Bianco e Rosado apresentam, em “Autoria e 
autonomia em uma experiência de formação continuada online de 
docentes militares”, uma discussão sobre a formação oferecida a 
tutores numa instituição de ensino do Exército. O estudo, 
fundamentado em dados obtidos por meio de questionários e de 
observação participante, sugere a criação de ambientes que 
fomentem o desenvolvimento de autoria e apoio entre pares no 
contexto da formação continuada. O capítulo final dessa Parte, 
“Educação online em ato de currículo: interfaces potencializadoras 
de autoria em ato”, de Carvalho, Santos e Oliveira, apresenta 
achados de uma pesquisa sobre o desenvolvimento de práticas 
pedagógicas em Educação Online, focalizando o uso de ferramentas 
para a criação de histórias em quadrinhos. 

A Parte III congrega dois capítulos que exploram a presença das 
TIC na Educação Básica. O capítulo 9, “A utilização do computador 
por alunos e professores do 1o Ciclo dentro e fora da sala de aula: 
um estudo de caso de Portugal”, de Tomé e Domingues, apresenta 
resultados de uma pesquisa que focalizou os usos, por docentes e 
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discentes, do computador em sala de aula e no cotidiano do aluno. 
Os achados são consistentes com o retrato geral apresentado na 
literatura educacional sobre a presença do computador no 
cotidiano de alunos e professores: enquanto os usos extra-classe 
são múltiplos, o uso em sala é pontual e, em geral, desarticulado do 
currículo. Em “O laboratório de informática no ensino fundamental: 
entre a realidade e o sonho”, capítulo 10, Vilarinho e Amorim 
focalizam o contexto nacional e apontam para as muitas 
possibilidades abertas pela disponibilidade de um espaço dedicado 
ao uso de TIC na escola, discutindo algumas das dificuldades 
relacionadas à implantação e integração de tal espaço nas práticas 
escolares cotidianas.  

A Parte IV - e final - investiga a presença das TIC na Educação 
Profissional em dois contextos distintos. No capítulo 11, 
“Programando computadores no PROEJA: experiências com uma 
linguagem de programação visual em blocos”, de Bártholo de Jesus 
e Ferreira, é fruto de uma pesquisa-ação que visou introduzir a 
programação de computadores em um curso do PROEJA. Os 
achados dessa pesquisa indicam que, apesar das dificuldades 
inerentes ao ensino da programação, ela pode se constituir em um 
instrumento para a mobilização de saberes cotidianos e, assim, 
motivar a participação discente. Por fim, o capítulo 12, “A utilização 
dos indicadores do Sistema Nacional de Informação da Educação 
Profissional e Tecnológica para formulação de políticas públicas”, de 
Castilho e Santos, explora o potencial das informações coletadas e 
veiculadas no Sistema Nacional de Informação da Educação 
Profissional e Tecnológica, SISTEC, para usos distintos dos que têm 
sido feitos por Órgãos Validadores.  

Tomados como um conjunto de trabalhos que investigam 
diferentes aspectos da incorporação das TIC na Educação, os textos 
incluídos na terceira edição de Educação e tecnologia: parcerias 
visam contribuir para a base empírica que, cada vez mais se amplia, 
na literatura da área. Pensamos que tal base complementa os 
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escritos mais especulativos, talvez visionários ou, aparentemente, 
revolucionários, pois o futuro nunca é inteiramente desvinculado 
das possibilidades latentes no presente, a ponte que permite 
vislumbrar a historicidade da invenção e criação humanas.  
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Recursos educacionais abertos (REA): 
potencialidades nos MOOC 

Ana Carolina Guedes Mattos, UFJF 

Adriana Rocha Bruno, UFJF 

 
RESUMO 
O presente texto, recorte da dissertação em andamento no 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 
Federal de Juiz de Fora – PPGE/UFJF, e pertencente à 
linha de pesquisa Linguagem, conhecimento e formação de 
professores, propõe discussão sobre os denominados Massive 
Open Online Courses (MOOC), suportados por Recursos 
Educacionais Abertos (REA) e os desdobramentos da 
Educação Aberta na contemporaneidade. A proposta desta 
pesquisa é identificar/mapear as produções nacionais e 
internacionais que tratam destes cursos; compreender como 
os pesquisadores estão apresentando os seus estudos sobre 
esses cursos abertos e divulgar os achados para a 
comunidade acadêmica, uma vez que o tema ainda é pouco 
difundido no Brasil. A fundamentação teórica tem sido 
construída por meio dos estudos e pesquisas de autores da 
Cibercultura (SANTOS, 2010, LEMOS, 2004, LÉVY, 1999, 
dentre outros), da Educação Aberta, MOOC e REA 
(SANTOS, 2011, AMIEL, 2011, SIEMENS, 2008, 2005, 
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dentre outros). Apresentamos parcialmente as reflexões 
dessa pesquisa, destacando as discussões sobre REA. 
 
Palavras-chave: Educação Aberta MOOC, REA. 
 

Open educational resources: possibilities for MOOC 

 
ABSTRACT 
This chapter, derived from an on-going piece of research 
carried out at the Post-Graduate Programme in Education 
of the Federal University of Juiz de Fora, presents a 
discussion on Massive Open Online Courses (MOOC) and 
Open Educational Resources (OER) within the context of 
Open Education. The research aims at identifying/mapping 
national and international literature that focuses on these 
courses, understanding how researchers are presenting their 
studies and disseminating their findings to the academic 
community, once this is a theme that is yet little known in 
Brazil. The theoretical grounding adopted is based upon 
studies on cyberculture (c.f. SANTOS, 2010, LEMOS, 2004, 
LÉVY, 1999), Open Education, MOOC and OER (c.f. 
SANTOS, 2011, AMIEL, 2011, SIEMENS, 2008, 2005). 
The text presents some preliminary findings related, in 
particular, to OER.  
 
Keywords: MOOC; OER; Open Education. 
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O presente artigo traz um recorte da dissertação de Mestrado, 
em andamento, desenvolvida no Programa de Pós-graduação em 
Educação, da Universidade Federal de Fora (PPGE/UFJF), com 
defesa prevista no início de 2015. Esta pesquisa é parte de uma 
investigação financiada pela FAPEMIG (Edital Universal 2013-2015), 
intitulada: Formação Docente no Ensino Superior em Tempos de 
Cibercultura (Eixo 4: estudos sobre os Recursos Educacionais 
Abertos (REAs), desenvolvimento de REAs e sua aplicação em cursos 
online para formação docente, como possibilidades para a didática, 
docência e aprendizagem). 

Este estudo consiste no aprofundamento da Educação Aberta e 
seus desdobramentos, bem como em mapear as possibilidades para 
o desenvolvimento de cursos massivos – Massive Open Online 
Course (MOOC)1 considerando seus pressupostos, a saber: a 
Educação Aberta, o Conectivismo e a Cibercultura.  

Os MOOC surgem tendo suas raízes no que foi denominado de 
Conectivismo2 (SIEMENS, 2004). Segundo os primeiros propositores 
(MCAULEY, STEWART, SIEMENS & CORMIER, 2010) deste tipo de 
curso, uma das características marcantes seria disponibilizar aos 
interessados em determinadas temáticas, informações que estão 
dispersas na internet. Dentro de um MOOC é comum, por sua 
proposta-concepção, encontrarmos Recursos Educacionais Abertos 
(REA), e com isso há a possibilidade do cursista3 reutilizar o 
conteúdo que é disponibilizado, adequando-o a sua realidade e à 

                                                 
1 Alguns autores utilizam a abreviatura “MOOCs”, no entanto optamos por usar 
“MOOC” no singular, por compreender que em seu significado a expressão não 
apresenta essa variação.   

2 O Conectivismo é considerada por Siemens, como a teoria mais adequada para a 
Era Digital. Para ele, o aprendizado é uma atividade interna (ligada ao individual) e 
externa (relacionadas com as conexões promovidas pela rede). 

3 Como trabalharemos com um aprendiz autônomo, dentro de um curso não formal, 
optaremos pela utilização da denominação cursista, pois as palavras aluno ou 
estudante não são adequadas para esses cursos. 
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sua necessidade, sempre respeitando o tipo de licenciamento4 para 
ser remixado.  

Com o intuito de investigarmos a concepção de Educação Aberta 
a partir dos REA, realizamos um recorte da dissertação em 
andamento no Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal de Juiz de Fora – PPGE/UFJF, e pertencente à 
linha de pesquisa Linguagem, conhecimento e formação de 
professores. A proposta dessa pesquisa é identificar/mapear as 
produções nacionais e internacionais que tratam destes cursos; 
compreender como os pesquisadores estão apresentando os seus 
estudos sobre esses cursos abertos e divulgar os achados para a 
comunidade acadêmica, uma vez que o tema ainda é pouco 
difundido no Brasil. Dessa maneira, desenvolvemos uma revisão de 
literatura e estudamos o surgimento e o desenvolvimento dos REA 
no Brasil. Destacaremos ao longo do texto, os objetivos específicos 
da pesquisa: I) Compreender o que são MOOC; II) Conhecer alguns 
estudos sobre REA; III) Socializar esse estudo sobre MOOC e REA, 
considerando que ainda são pouco conhecidos na comunidade 
acadêmica no Brasil.  

I. Educação aberta: da era das mídias à 
cibercultura  

Os estudiosos da Educação Aberta não delimitam uma data 
precisa para o surgimento do movimento da Educação Aberta. De 
acordo com Santos, Cobo e Costa (2012), na década de 70, a 
Educação Aberta começa a ser discutida pelas Universidades 
Abertas do período. Conforme as reflexões de Santos, de Cobo e de 

                                                 
4 Um recurso para licenciamento é o Creative Commons, que será abordado adiante 
neste trabalho.  
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Costa (2012), o conceito vai se adaptando à nova realidade da 
sociedade na qual vivemos. Para a estudiosa, 

Normalmente, refere-se a um conjunto de práticas 
educativas. É utilizado na educação infantil e de adultos; 
formal e informal; presencial ou a distância. Termo 
contemporaneamente utilizado pelo movimento de 
recursos educacionais abertos, mas não exclusivo ao 
mesmo. (SANTOS, COBO e COSTA, 2012, p. 71)  

Pensando na década do surgimento dessas práticas educativas 
mencionadas por Santos, podemos fazer uma relação com os 
esclarecimentos de Otto Peters sobre a Educação a Distância. Peters 
(2004) considera a década de 70 como o início da nova era da 
educação a distância, na qual o uso de eletrônicos analógicos (rádio 
e televisão) e mais tarde, os vídeos e as fitas cassetes contribuíram 
consideravelmente para o acesso ao conhecimento. Segundo 
Peters, as novas características dessa educação eram o: 

 (...) considerável progresso na criação e no acesso à 
educação superior para grupos maiores de adultos, 
experimentação pedagógica, a aplicação de cada vez 
maior de tecnologias educacionais, a introdução e a 
manutenção de aprendizado aberto e permanente e o 
início da educação superior em massa. (2004, p. 32)   

As ponderações de Peters sinalizam para a importância do 
movimento da Educação Aberta como possibilidade de ensino e de 
aprendizagem que utilizam a “abertura” das mídias, existentes 
antes mesmo da criação e da expansão da web. Por conseguinte, 
consideramos que vivemos em uma Era digital (SANTAELLA, 2004), 
e a Educação Aberta passa a se configurar como um movimento 
ligado a esse contexto histórico. Para Santaella (2014), o novo 
aparelho eletrônico (tecnologia) ganha agilidade e 
operacionalidade, a cultura de massa, a cultura de mídias e a 
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cultura digital coexistem e convivem na atual realidade da 
comunicação. De acordo com a estudiosa,  

As tecnologias, os equipamentos e as linguagens que 
neles circulam, propiciadores dessa nova lógica cultural 
que chamo de “cultura de mídias”, apresentam como 
principal característica permitir a escolha e o consumo 
mais personalizado e individualizado das mensagens, 
em oposição ao consumo massivo. (SANTAELLA, 2007, 
p. 125) 

Para entendermos melhor, a cultura de mídias é uma transição, 
uma passagem da cultura de massa - televisão, rádio, jornal, cinema 
- para a cibercultura. O conceito de cibercultura é proposto pelo 
estudioso Pierre Lévy (1999), ao defender que a sociedade está 
inserida nesse novo ambiente complexo e multifuncional, um 
espaço de possibilidades para a comunicação, definido como 
ciberespaço. Tal espaço de interações e de ações possibilitam uma 
reflexão em relação à temporalidade e suas mudanças com a 
introdução da web na vida das pessoas.  

O ciberespaço potencializa diversas maneiras do indivíduo se 
relacionar e se interligar aos seus pares. Em relação ao uso do 
ciberespaço pelo humano, Lemos (2004) reforça como o usuário 
passa a reagir nesse espaço:  

A cibercultura solta as amarras e desenvolve-se de 
forma onipresente, fazendo com que não seja mais o 
usuário que se desloca até a rede, mas a rede que passa 
a envolver os usuários e os objetos numa conexão 
generalizada. (2004, p. 1) 

As conexões generalizadas elencadas por Lemos (idem) são 
observáveis também nas redes criadas na internet, pois nelas os 
usuários interagem, produzem e criam formas diferentes de 
relacionamentos, usando diferentes recursos. O ciberespaço, 
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conforme descreve Santaella (2004), tem muitas descrições e 
definições porque os estudiosos têm maneiras diferentes de 
conceituar este espaço na pós-modernidade5: “ciberespaço” 
sedimentou-se como um nome genérico para se referir a um 
conjunto de tecnologias diferentes, algumas familiares, outras só 
recentemente disponíveis, algumas sendo desenvolvidas e outras 
ainda ficcionais.” (2004, p. 99). 

O que se apresentava como ficção, hoje se revela como 
possibilidade incorporada ao cotidiano das pessoas. Santos, Cobo e 
Costa (2012, p. 74) apontam algumas características da Educação 
Aberta e a liberdade do cursista6 no acesso ao conhecimento 
pretendido. De acordo com as ponderações da estudiosa: I) O 
cursista tem a liberdade de escolher o lugar no qual irá estudar 
(casa, trabalho ou instituição de ensino); II) Estudar por módulos, 
créditos, ou qualquer forma que auxiliará o estilo de vida do 
cursista; III) O uso da autoinstrução7 a partir de uma certificação 
opcional; IV) Isenção de taxas de matrícula, ou mensalidade para a 
realização do curso desejado; V) A isenção de vestibular e de 
qualificações prévias; VI) O uso de REA na educação formal ou 
informal. Conforme uma colocação pertinente de Amiel (2011), a 
ideia da Educação Aberta é relacionar o ensino a distância e o 
presencial, considerando os interesses dos alunos e dos 
professores, levando em conta a aprendizagem. Vale lembrar que 
Edmea Santos (2005) vem trazendo, desde o inicio do presente 
século ideias semelhantes nos estudos sobre educação online. 
Recentemente, Bruno (2012, 2014) tem trazido a perspectiva de 

                                                 
5 Pensado por Bauman (2001) como “modernidade líquida” que está ligada às 
transformações dos espaços públicos e como a sociedade atua e permanece em 
comunidade.   

6 Optamos pelo substantivo cursista, no lugar de estudante por ser mais abrangente 
– no entanto, respeitamos o uso que a autora faz dos atores desses cursos.  

7 Denominada por Peters (2004) como aprendizagem autônoma e auto-regulada, na 
qual o aluno é capaz de planejar, organizar, controlar e avaliar ele mesmo, e que o 
professor tem a função de orientador, mentor e mediador.   
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uma educação híbrida para discutir o que já vinha sendo apontado 
por ela, sobre a mediação partilhada, desde 2002 (BRUNO, 2002), 
ou seja, o movimento necessário de se trabalhar com o “e” e não 
com o “ou”, ou seja, romper de fato com a fragmentação, a cisão, 
do ou a distância ou presencial, ou isso ou aquilo, já que 
fundamentalmente o que se quer é que todas as possibilidades 
coexistam na Educação. 

Nessa direção, ao pensarmos na Educação Aberta, é importante 
considerar as condições materiais que influenciam diretamente as 
maneiras como ela acontece, ou seja, há que se considerar: as 
instituições, os sistemas e os recursos disponíveis. Por isso, para 
que esse movimento aconteça, é importante que as práticas 
culturais sejam abertas, híbridas, compartilhadas e colaborativas. 
Em seus estudos, Santos (2011) destaca a contribuição das 
Universidades Abertas como potencializadoras da Educação Aberta. 
Conforme esta pesquisadora, existem duas características 
importantes da Educação Aberta Superior, “a flexibilidade na 
admissão de estudantes e o acesso à educação formal sem custo 
para o estudante.” (SANTOS, 2011, p.77).  

O exemplo mais conhecido de Universidade Aberta é a Open 
University do Reino Unido, que oferece ao cursista o estudo por 
módulos e a certificação obtida por créditos, e o local para acessar 
os cursos pode ser: no trabalho, em casa, na mesma cidade da 
universidade ou não. Ainda que tenha nome similar, o projeto 
Universidade Aberta do Brasil (UAB), criado em 2005, a partir de um 
edital do Ministério da Educação (MEC), funciona por meio da 
articulação entre o governo federal como responsável pelos cursos, 
e os polos presenciais que são ‘custeados’ pelos municípios 
inscritos, garantindo recursos materiais (computadores, internet, 
salas) e profissionais (tutores presenciais e coordenadores de polo). 
Tal projeto tem possibilitado o acesso gratuito ao Ensino Superior 
em locais que não possuíam essas instituições, entretanto difere 
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significativamente da Universidade Aberta do Reino Unido, 
especialmente no que tange à concepção de abertura. 

Porém, algumas semelhanças são identificadas em relação ao 
movimento da Educação Aberta, destacado Santos (2011), no que 
se refere à dinâmica apresentada nessas instituições: I) Os sistemas 
tendem a utilizar uma metodologia cujo foco é o aluno; II) Os 
materiais são produzidos, considerando as demandas do estudo 
individualizado; III) Os materiais (textos, vídeos, áudios etc) são de 
fácil acesso; IV) O apoio do professor pode acontecer de várias 
maneiras: telefone, encontros presenciais pré-programados, 
contatos por email ou via Ambientes Virtuais de Aprendizagem 
(AVA).   

Os estudos empreendidos para esta investigação permitiu 
observar proximidades da Educação Aberta com relação ao 
Humanismo de Rogers e Neill citados por Mizukami (1986). Nessa 
abordagem, conforme Mizukami (1986) a ênfase é dada ao sujeito 
como principal elaborador do conhecimento e o ensino é centrado 
no aluno. Tais características se aproximam da preocupação com as 
demandas do estudo do aluno e do acesso deles às matérias, 
defendidas como relevantes no movimento da Educação Aberta por 
Santos (2011).  

A liberdade de escolha ao que irá aprender e à organização dos 
conteúdos que devem ser aprendidos são outras ponderações da 
Educação Aberta. Percebemos similaridades com o que Mizukami 
(1986) destaca no Humanismo: “Ao experienciar o homem 
conhece” (p. 43), logo a educação deverá criar condições para a 
aprendizagem, levando à valorização progressiva de autonomia.  

A cibercultura é a cultura do contemporâneo, e diante de tal 
realidade a Educação Aberta encontra um espaço potente e 
desdobra-se em possibilidades como, por exemplo, os REA e os 
MOOC. Apresentaremos a seguir o que são esses cursos massivos e 
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como eles podem se relacionar com os Recursos Educacionais 
Abertos. 

II. Massive Open Online Course – MOOC 

Os MOOC – Curso aberto online em massa – possibilitam o 
acesso ao conhecimento de maneira livre e híbrida, ou seja, o 
cursista pode fazer o seu próprio caminho quando está dentro do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) no qual acontece o curso. 
Mattar (2013) explica que o MOOC seria um movimento de 
ampliação das ideias presentes no modelo conectivista, e poderia 
acontecer em diferentes plataformas. Tem como características a 
gratuidade, a ausência de pré-requisitos para a sua participação, 
podem ou não utilizar REA e são oferecidos para um grande número 
de pessoas. Tais aspectos evidenciariam sua concepção de abertura. 
No entanto, este autor destaca que há divergências nos MOOC 
existentes, pois algumas instituições cobram taxas, caso o aluno 
queira receber certificado, sinalizando para desdobramentos que 
implicarão tanto na abertura, mas também na pré-requisitação.  

O primeiro MOOC “Connectivism and Connective Knowledge” foi 
desenvolvido no final de 2008 por Siemens e Downes, com 
aproximadamente 2400 cursistas. A proposta do curso era a 
discussão do conectivismo e o estudo de teorias de ensino e 
aprendizagem. Esse curso foi oferecido novamente em 2009 e 2011. 
O estudioso Siemens (2012) faz uma divisão dos cursos abertos em: 
cMOOCs (MOOC conectivistas) que consideram a criação, 
autonomia, a aprendizagem social em rede e a geração do 
conhecimento; e os xMOOCS que baseados na duplicação do 
conhecimento, tendem a aperfeiçoar seus métodos instrucionais, 
disponibilizam os materiais para os alunos, estão relacionados à 
universidades de prestígio e apresentam materiais prontos para os 
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cursistas estudarem, como vídeos, exercícios, testes, e reproduzem 
os formatos de aulas expositivas (MATTAR, 2013).  

Cormier (2010) observa que no MOOC os cursistas se envolvem 
com as construções dos outros participantes em rede; as produções 
podem ser disponibilizadas em rede e cada usuário irá usá-los da 
maneira mais conveniente. Segundo o estudioso temos um 
conhecimento construído na rede que poderá permanecer mesmo 
ao final de cada curso.  

Mattar (2013) ressalta que os MOOC conectivistas, cuja essência 
é o espírito de colaboração e o uso de boa parte do conteúdo 
produzida, remixada e compartilhada por seus participantes 
durante o curso, por diferentes materiais (áudio, vídeo, textos, 
entre outros), não tem a mesma estrutura dos cursos online 
formais. Nos questionamos, no que tange aos xMOOCs, sobre o seu 
caráter inovador, pois a diferença deste curso para os existentes 
online, identificado como educação ou ensino a distância, parece 
estar no número de participantes. 

O fato é que o desenvolvimento desses cursos massivos online, 
no Brasil, ainda é recente. Os exemplos que temos no Brasil são: 
dois MOOC de um professor de São Paulo que em 2012 inicia o 
primeiro MOOC e, posteriormente, em 2013 e outros oferecidos 
pela Universidade de São Paulo (USP), a partir de junho de 2013, 
sendo considerada a primeira universidade da América Latina a 
abrir dois cursos “Física mecânica e Probabilidade e estatística”, 
utilizando um espaço virtual. Com relação ao primeiro MOOC 
brasileiro, encontra-se no Repositório Aberto de Portugal8 a 
dissertação de Albuquerque (2013). 

De acordo com Albuquerque, este MOOC foi organizado por: 

João Mattar (Brasil) e Paulo Simões (Portugal), nas redes 
sociais e listas de discussão. O MOOC EAD começou 

                                                 
8 Site <http://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/2946>. 

http://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/2946
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efetivamente no dia 15/10/2012. O MOOC EAD não foi 
vinculado diretamente a alguma instituição formal. Não 
obstante, recebeu o apoio do Programa de Pós-
Graduação em Tecnologias da Inteligência e Design 
Digital (TIDD) da Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná – São Paulo e da Associação Brasileira de 
Educação a Distância (ABED). (2013, p. 76) 

Para a autora, o curso pesquisado estabelece relações entre o 
conectivismo e o modelo cMOOC. Tal curso é o primeiro movimento 
que temos em nosso país e merece atenção por sua iniciativa.  

Os estudos sobre MOOC podem ser relacionados com os REA. 
Considerando que os Cursos Abertos Massivos Online encontram-se 
na rede, devemos usar as potencialidades oferecidas por recursos 
pertencentes a esse espaço, como por exemplo os REA. A 
possibilidade de relacionar os MOOC e os Recursos Educacionais 
Abertos é relevante na ampliação ao acesso, a produção e a 
cocriação dos conteúdos. 

III. Recursos Educacionais Abertos (REA)  

As possibilidades atuais da Educação Aberta estão 
materializadas nas redes sociais online. Os MOOC e os Recursos 
Educacionais Abertos (REA) se constituem, respectivamente, como 
espaços e recursos potentes para a educação contemporânea. Tal 
discussão oferece um campo fértil para as relações entre a 
tecnologia digital e a educação; duas áreas que impactam o ser 
humano e alteram suas relações sociais, políticas e culturais, com 
várias especificidades que merecem ser pesquisadas.  

O termo REA, conforme Santos, Cobo e Costa (2012), foi 
pensado em 2002, em um Fórum da UNESCO sobre os Cursos 
Abertos na Educação Superior nos países em desenvolvimento. A 
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autora pontua que o conceito foi traduzido em 2006 e foi usado 
para a expansão da participação no Ensino Superior e na educação 
informal a distância. No que se refere ao conceito, Amiel (2011, p.4) 
destaca que dois princípios devem ser considerados: “licença de uso 
que permitam maior flexibilidade e uso legal de recursos didáticos; 
e abertura técnica, no sentido de utilizar formatos de recursos que 
sejam fáceis de abrir e modificar em qualquer software.”  

Santos, Cobo e Costa (2012) mencionam o conceito de REA 
cunhado pela UNESCO, a saber: “[...] Recursos de ensino, 
aprendizagem e pesquisa que residem no domínio público ou que 
tenham sido liberados sob uma licença de propriedade intelectual 
que permite o seu uso gratuito ou re-destinação por outros”, mas 
aponta que tal compreensão não é unanime.   

Ainda conforme esta autora, para criação de REA é necessário 
que: I) o recurso apresente a licença credenciada9 para que o 
usuário saiba o que pode fazer para remixá-lo; II) o usuário possa 
modificar, compartilhar ou adaptar o REA da maneira como achar 
conveniente; III) os formatos dos materiais sejam simples e fáceis 
de serem modificados. Devemos ter cuidado em diferenciar Objeto 
de Aprendizagem e REA, pois o primeiro é fechado no que se refere 
à remixagem e alterações no objeto etc., e é criado para que em sua 
utilização não sejam realizadas alterações em seu conteúdo; já o 
segundo é disponibilizado para que o usuário reconstrua, remixe, 
interfira, assuma a coautoria frente ao material produzido por 
outrem, utilizando a cocriação e a colaboração presentes nos 
sujeitos da/em rede.  

Para Amiel (2011) ao pensarmos nos REA, valorizamos a 
disponibilização de conteúdo na rede, com a licença adequada; 
porém alerta que o acesso aos materiais não é o único fator para 
garantir uma Educação Aberta. O estudioso adverte que o apoio ao 

                                                 
9 As licenças podem ser específicas de cada site ou pelo Creative Commons 
(licenciamento gratuito). Site<http://creativecommons.org.br/> 
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estudante a partir da escolha de uma metodologia adequada e 
também a criação de políticas públicas que incentivem o uso dos 
REA irão possibilitar o uso consciente desses recursos. Para o 
pesquisador “os REA não resolvem todos os problemas mas abrem 
novos caminhos” (AMIEL, 2011, p. 7).    

Ao pensarmos no licenciamento e consequentemente nos 
direitos autorais é necessário considerarmos: I) o programa ou local 
utilizado para fazer o licenciamento; II) o tipo de licenciamento mais 
adequado ao material e ao conteúdo vinculado a ele;  III) esclarecer 
o usuário para essas questões de reutilização. A respeito do 
compartilhamento de REA, Ferreira (2012) esclarece que “a maior 
parte das iniciativas de compartilhamento de REA utilizam as 
licenças propostas pela entidade, e estas licenças permitem 
diferentes formas de reuso legal dos materiais compartilhados” (p. 
22). 

Downes (2007, p. 32) realça as potencialidades dos REA: i) 
facilitam o desenvolvimento de competências relacionadas com a 
resolução de problemas; ii) proporcionam a criação de 
oportunidades para uma aprendizagem personalizada; iii) 
possibilitam aos estudantes a criação e partilha de conteúdos e iv) 
constituem um apoio na aprendizagem ao longo da vida. 

Sobre o movimento dos REA, Pretto (2012) destaca que o 
interessante é a circulação e a recriação que tais recursos 
possibilitam com relação aos bens culturais e científicos. Para ele, o 
compartilhamento e a disponibilização de produções em rede 
proporcionam múltiplas trocas e melhores soluções. A seguir 
apresentaremos as produções sobre esses recursos bem como as 
considerações de alguns autores brasileiros que tem estudado tal 
temática. 
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IV. Revisão de literatura: estudos sobre REA 

As contribuições de tais ideias para a educação contemporânea 
são inúmeras, já que a proposta de abertura trazida nestes estudos 
e cursos potencializa reflexões e debates intensos e profundos 
acerca do sentido que desejamos dar aos processos implicados no 
ensino e na aprendizagem hodierna. Assim, conhecer os caminhos 
que as pesquisas têm percorrido sobre os REA pode oferecer mais 
pistas sobre os trajetos coconstruidos por educadores e 
profissionais de diversas áreas envolvidos com a educação. 

Com o intuito de buscar tais caminhos no Brasil, optamos por 
fazer um levantamento bibliográfico e consultamos o Banco de 
teses do portal Capes10 e os anais da Anped11 (GT 16) sobre 
Educação e Comunicação. O recorte temporal utilizado foi o período 
de 2007 a 2013 e este intervalo não está relacionado a nenhuma 
política pública específica. Porém, é evidente a carência de 
pesquisas diretamente ligadas a esta temática. 

Das pesquisas realizadas para esta revisão de literatura, ganha 
destaque a dissertação de Hinckel (2011) que apresenta o 
funcionamento do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) a partir 
de análise do discurso do aprendiz virtual da Educação a Distância e 
o Leitor Virtual. O espaço virtual analisado é o projeto OpenLearn e 
LabSpace e através da autoria de REA, a possibilidade de deslocar-
se para a posição de Leitor Aprendente, em "constante" construção 
de conhecimento.  

Diante das produções pesquisadas, apresentaremos dois livros, 
sendo um composto por diversos artigos científicos, um caderno de 

                                                 
10 Site <http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses> 

11 Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 
<http://www.anped.org.br/inicio.htm> 

http://www.capes.gov.br/servicos/banco-de-teses
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orientação para professores, um e-book, duas dissertações e três 
artigos científicos.  

Um dos primeiros livros encontrados foi a obra da estudiosa 
Andreia Inamorato Santos (2011) – “Open Educational Resources in 
Brazil: State-of-the-art, Challenges and Prospects for Development 
and Innovation12”. Tal estudo apresenta de maneira breve o 
conceito de conteúdo aberto, REA e exemplos de repositórios 
brasileiros. Inicialmente, a autora destaca que o conceito – REA – foi 
criado em 2002, em um Fórum da UNESCO sobre o Open 
Courseware (cursos abertos) na Educação Superior, nos países em 
desenvolvimento. Em seguida, a pesquisadora indica as 
perspectivas e os desafios dos REA na realidade brasileira. 

Posteriormente, Santos (2011) argumenta que os primeiros 
indícios dos Recursos Educacionais Abertos na legislação aparecem 
com o Plano Nacional de Educação (PNE) e com o Plano de 
Desenvolvimento da Educação (PDE), cujo intervalo de tempo para 
ser aplicado é de 2011 até 2020. Dando continuidade à obra, a 
estudiosa apresenta casos de colaboração internacional com o uso 
de REA, destacando a Open University do Reino Unido (OpenLearn e 
OLnet); a Universidade Federal Fluminense (UFF), com a OpenLearn 
e a Open Society Foundation, dos Estados Unidos da América; que 
fomentaram o uso dos recursos educacionais no Brasil. 

Santos (2011) apresenta experiências brasileiras com 
repositórios de REA e conteúdos abertos. O Bibvirt - LabVirt - 
Interativo Rede Virtual de Educação; RIVED - Rede Virtual interativa 
de Educação; Banco Internacional de Objetos educacionais (BIEO); 
Projeto Folhas; Open Courseware da Universidade Federal de 
Campinas - UNICAMP; Matemática Multimídia; Projeto Condigital; 
Portal Domínio Público; Portal do Professor; Cursos de Educação a 
Distância - SENAI; Portal de Educação da Secretaria Municipal de 

                                                 
12 “Recursos Educacionais Abertos no Brasil: Estado da arte, Desafios e Perspectivas 
de Desenvolvimento e Inovação”. 
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São Paulo; SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e pequenas 
Empresas); Fundação Getulio Vargas (FGV) e REA Dante (Portal de 
um Colégio privado em São Paulo). 

Para finalizar a obra, Andreia Inamorato (2012) faz algumas 
recomendações para o Movimento REA no Brasil, defendendo: i) a 
necessidade de uma maior divulgação do potencial dos Recursos 
Educacionais Abertos; ii) a reflexão sobre a qualidade do que é 
construído; iii) a utilização de licenças abertas para a 
disponibilização desses recursos. Nas considerações, a autora 
menciona que o livro tem dois objetivos: apresentar o espaço dos 
REA no Brasil e discutir quais são as contribuições dos recursos para 
a realização das Metas Nacionais de Educação (2011-2020). A 
pesquisadora argumenta que os Recursos Abertos podem trazer 
inovações para a educação, bem como fomentar políticas públicas 
que ampliem tal iniciativa no país. 

Podemos estabelecer algumas relações entre a obra 
apresentada anteriormente e o livro “Recursos Educacionais 
Abertos: práticas colaborativas e políticas públicas” (2012), de 
Santana, Rossini e Pretto, uma coletânea dividida em três partes – 
Reflexões teóricas; Experiências e depoimentos; Entrevistas – com 
variadas produções que corroboram para o fortalecimento das 
discussões sobre os REA no Brasil. A obra é um REA, e nela os 
autores disponibilizam, a partir dos artigos científicos, diferentes 
definições de REA; no entanto, todos trazem em sua essência 
trechos do conceito publicado em 2011 pela UNESCO. 

Na parte dedicada às Reflexões Teóricas, os autores destacam o 
significado dos Recursos Educacionais Abertos, e a contextualização 
de ambientes abertos; as diferenças entre objeto de aprendizagem 
e REA; as práticas abertas e os usos na escola do século XXI; o papel 
do Governo Federal em relação aos investimentos e os impactos 
desses recursos na proposição de políticas públicas para a 
educação. Outro ponto relevante no livro são as reflexões a respeito 
das definições da Educação Aberta e a introdução dos Cursos 
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Abertos Online em Massa (MOOC), que podem ou não ser 
suportados por REA, considerado uma aprendizagem distribuída em 
rede, de acordo com Santos, Cobo e Costa (2012).  

A presença do professor na rede e o seu jeito Hacker, abordado 
por Pretto (2010), também integra a parte de reflexões da obra, 
problematizando como os docentes podem se beneficiar dos dados 
disponíveis na rede. As discussões sobre os formatos abertos e 
fechados são mencionados e entrelaçados com a educação, levando 
em conta a autonomia que os educadores passam a ter com esta 
abertura. No fechamento do capítulo, os REA são considerados na 
Educação Básica a partir dos materiais didáticos, destacando-se os 
prós e os contras que tal iniciativa pode oferecer ao universo da 
escola. 

No capítulo sobre “Depoimentos e experiências”, Santana, 
Rossini e Pretto (2012) selecionam alguns relatos de experiência: I) 
Materiais didáticos digitais e Recursos Educacionais Abertos; II) 
Aberturas e rupturas na formação de professores; III) Recursos 
Educacionais Abertos na aprendizagem informal e no auto 
didatismo; IV) Wikimedia Brasil e Recursos Educacionais Abertos; V) 
Produção de REA apoiada por MOOC. No último capítulo do livro - 
“Entrevistas”, cinco convidados refletem sobre o crescimento do 
REA e o contato que tiveram com os projetos que trabalham.  

O primeiro entrevistado é Paulo Teixeira, deputado Federal pelo 
Partido dos Trabalhadores (PT-SP), que criou o Projeto de Lei nº 
1513/11, que amplia o acesso aos materiais didáticos financiados 
ou comprados pelo poder público, proibindo o licenciamento com 
todos os direitos reservados para autores ou editoras. Outro 
entrevistado é o atual presidente da Comissão de Educação e 
Cultura da Assembleia Legislativa de São Paulo, Simão Pedro (PT-
SP), que institucionalizou o REA como política pública em São Paulo.  

O ex Secretário Municipal de Educação de SP, Alexandre 
Schneider (PSD-SP) também foi entrevistado. Ele trabalhou durante 
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a implantação da política pública de 2011, que licenciou e colocou 
disponível online, todo material didático produzido pela Secretaria 
Municipal de Educação. Dentre os entrevistados está a 
representante do Projeto Folhas do Paraná, Mary Lane Hunter, que 
foi responsável pelo projeto que existiu de 2003 até 2010. Tal 
projeto incentivou a produção dos professores da Rede Estadual do 
Paraná (PR). As últimas entrevistadas, Valdenice Minatel e Verônica 
Cannata, contam a experiência do REA na escola Dante Alighieri em 
São Paulo, destacando a ideia de compartilhamento entre os 
professores.  

Analisamos a produção do estudioso Tel Amiel (2011), o 
material “Recursos Educacionais Abertos: um caderno para 
professores” que disponibiliza os conhecimentos básicos sobre os 
Recursos Abertos. O material exemplifica as potencialidades do 
trabalho com REA a partir das múltiplas realidades da escola e 
apresenta as questões legais dos direitos autorais como os 
licenciamentos, dentre eles, o Creative Commons. O público alvo 
desse material são os professores da Educação Básica. Amiel (2011) 
destaca que o caderno é um REA e por isso, todos podem remixá-lo 
– o conteúdo poderá ser alterado – respeitando-se os 
licenciamentos que estão no início do material. Outro alerta do 
estudioso é que esta remixagem possibilita um gasto menor de 
tempo para a produção de um material com mais qualidade, uma 
vez que estamos em comunidade com colegas professores.      

Na parte I da obra – Princípios Básicos – Tel Amiel conceitua o 
REA e seus princípios de licenças que permitem a flexibilização e a 
abertura técnica com formatos fáceis de serem modificados, 
promovendo a reflexão sobre plágio e pirataria. Amiel (2011) 
esclarece que os REA não resolverão todos os problemas, mas 
podem possibilitar novos caminhos como, por exemplo, a constante 
atualização de materiais. Na segunda parte do caderno para 
professores, - Trabalhando com REA - Amiel orienta os professores 
como encontrar um Recurso Educacional Aberto; a partir do 
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reconhecimento do licenciamento de uso disponível. Os professores 
aprendem como criar um REA que pode conter texto, foto, vídeo ou 
música e no documento o autor indica sites confiáveis. Finalizando a 
cartilha, na parte III, o estudioso aponta as questões legais dos 
recursos, explicando o que é direito autoral e como funcionam as 
licenças abertas, o que é Creative Commons e como disponibilizá-la.      

Em um artigo científico de 2010, Amiel publica em parceria com 
os pesquisadores Orey e West (2010) a localização e a adaptação 
dos recursos educacionais digitais, fazendo uma discussão sobre 
Objetos de Aprendizagem (OA) e REA. Os autores apontam as 
diferenças entre OA e os REA. O primeiro é um recurso reutilizável 
em contextos diferentes, para variados usuários, mas a sua 
estrutura não pode ser alterada. O segundo refere-se ao reuso que 
pode ser recombinado, reutilizado e modificado, dependendo do 
contexto no qual for usado. Em seguida, Amiel, Orey e West (2010) 
elencam três estratégias para o reuso dos recursos educacionais: 
RESC (Recursos Educacionais com Saliências Culturais), n-Cultura e 
REAC (Recursos Educacionais com Adaptações Culturais).           

Conforme os autores do artigo, os Recursos Educacionais com 
Saliências Culturais (RESC) ampliam o conceito de Recursos 
Educacionais destacando elementos culturais e proporcionando 
suporte para o professor com relação aos conteúdos 
disponibilizados. Já o n-Cultura são recursos utilizados em 
diferentes contextos e são adaptados às necessidades do grupo ao 
qual se destina. Outra estratégia, conforme Amiel, Orey e West 
(2010) são os REAC (Recursos Educacional com Adaptações 
Culturais) que potencializam o amplo reuso em contextos diversos e 
tem uma flexibilidade maior do que os demais.  

Arimoto e Barbosa (2012) em seu artigo fazem uma reflexão 
sobre a disseminação e democratização ao conhecimento que os 
REA possibilitam. Assim como na produção de Amiel, Orey e West 
(2010) os OA e os REA são apresentados destacando-se suas 
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diferenças, como por exemplo, a maior abertura que os REA tem 
em relação aos OA para reutilização e para modificação.   

Os pesquisadores estabelecem um conjunto de características 
para o desenvolvimento e disponibilização de REA: metodologias; 
padrões (diferentes repositórios de disponibilização), repositórios 
para disponibilização, desenvolvimento colaborativo, web 2.0, web 
semântica (aprimoramento de busca), ambientes e ferramentas; e 
licenças (direitos de autoria). Os estudiosos finalizam o trabalho 
destacando que o objetivo da análise é uma ampliação da 
sistemática e elaboração dos REA. 

Consultamos o E-book “Recursos Educacionais Abertos e Redes 
Sociais13” que discute os REA ancorados na perspectiva de 
diferentes Grupos de Pesquisa da Inglaterra, da Espanha e do Brasil. 
A organizadora Alexandra Okada (2012) explica que o livro foi 
criado a partir da rede aberta de pesquisas COLEARN, e que a 
proposta da obra é a apresentação de formas de reutilização, 
recriação, remixagem e redistribuição dos REA. A obra conta com 
defensores, colaboradores e uma variedade de iniciativas que 
valorizam a web 2.0 para potencializar as experiências de 
aprendizagem colaborativa. 

No e-book organizado por Okada (2012), as contribuições da 
aprendizagem colaborativa são destacadas como benefício para os 
MOOC. Os artigos discutem diversos temas: games, mídias sociais, 
software, inteligência coletiva e outros temas que se relacionam 
com a Educação Aberta e a criação, adaptação e reutilização no 
campo educacional. A partir dos múltiplos olhares dos grupos, o 
compilado de artigos científicos oferece um repositório com 
possibilidades de cocriação. 

                                                 
13 Tivemos a oportunidade de publicar um artigo com o GRUPAR nesse E-book: 
BRUNO, Adriana Rocha, et. al. Coaprendizagem em rede na formação docente: 
plasticidade, colaboração e rizomas. Disponível em 
<http://oer.kmi.open.ac.uk/?page_id=940>. Acesso dia 18 de março de 2014.   
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Dutra e Tarouco (2007) apresentam as possibilidades dos REA 
inspirados no movimento de software livre e da iniciativa 
OpenCourseWare (OCW) do Massachusetts Institute of Technology. 
No artigo são discutidos os conteúdos abertos, bem como as 
licenças: Open Content License/Open Publication License, a GNU 
Free Documentation License e o Creative Commons. Dutra e Tarouco 
(2007) defendem uma maior difusão no Brasil dos benefícios dos 
REA para a disseminação e a universalização do conhecimento. 

A expansão dos REA no Brasil é contextualizada por Ferreira 
(2012). No desenvolvimento do artigo a autora discute os temas: a 
sustentabilidade do movimento e suas iniciativas; direitos autorais; 
e a interoperabilidade entre formatos e plataformas de 
compartilhamento. Ferreira (2012) chama a atenção para a 
necessidade de se combinar implementação, disseminação e 
conscientização no que se refere ao potencial dos REA 
problematizando ações e reflexões produzidas pelos autores da 
atualidade. 

Dentre os textos pesquisados, o trabalho de Knox (2013) se 
destaca, pois aponta críticas a respeito do movimento dos Recursos 
Educacionais Abertos. São elas: I) subteorização de “abertura”; 
associando a liberdade positiva e negativa, e que a teoria pode 
perder a atenção por conta da aprendizagem auto-direcionada; II) o 
movimento ao mesmo tempo que rejeita a autoridade institucional, 
reforça a sua importância como instituições estabelecidas; III) o 
papel do pedagogo está limitado, pois o modelo está centrado no 
aluno; IV) REA baseia-se no humanismo (auto-direção e autonomia); 
V) os REA oferecem campo fértil para o capitalismo. Knox (2013) faz 
uso da subjetividade a partir dos estudos foucaultianos para 
analisar as questões de emancipação no discurso dos estudiosos de 
REA.   

Percebemos que os estudos sobre o tema são muito pontuais e 
que poucas produções analisam esses cursos. A maior parte dos 
textos e obras encontradas promovem uma reflexão inicial sobre os 
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REA no Brasil, seu significado e exemplos. Não encontramos 
nenhum trabalho que abordasse diretamente as relações entre 
MOOC e REA e os impactos de tais temas no cenário atual. Esta 
revisão de literatura sinaliza a necessidade de pesquisas sobre o 
tema, bem como iniciativas que divulguem esse tipo de curso no 
Brasil. Porém, cada vez mais evidencia-se a mudança de práticas 
implicadas à autoria, já que também esta concepção adquire outros 
contornos, outras nuances em que o outro é de fato um parceiro, 
um coautor. Se o foco de discussões sobre autoria focalizava o 
plágio como preocupação, hoje buscamos formas de licenciamento 
que atendam a todas as demandas (ou a maioria delas). 

Com relação ao licenciamento, discutiremos a seguir sobre o 
Creative Commons (CC), de 2001, para definir os autores de obras 
intelectuais produzidas na rede, com diferentes níveis de 
flexibilidade para o reuso legalizado. Mais do que discutir, 
compreendemos que a contribuição do presente artigo esteja em 
trazer informações pontuais sobre este processo e suas 
possibilidades, de modo a oferecer aos leitores trilhas e opções para 
a prática (co)autoral. 

V. Caminhos para licenciar a sua produção? 

A iniciativa do Creative Commons, apesar de recente, tem obtido 
aceitação no que diz respeito à liberação dos materiais produzidos 
na rede. As licenças são apresentadas no site orientando os 
criadores e os cocriadores quanto aos limites e aberturas de cada 
permissão. O autor do material pode licenciar o seu recurso para 
qualquer uso, somente não comercial, ou autorizar a utilização 
desde que as liberdades sejam mencionadas posteriormente. 

Todas essas possibilidades têm levado as pessoas a refletirem 
sobre licenciamento de produtos e, consequentemente, nos direitos 
autorais. Nunca se pensou tanto em programa ou local utilizado 
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para se fazer o licenciamento, tipos de licenciamentos mais 
adequados ao material e ao conteúdo vinculado a ele, bem como 
esclarecimentos aos usuários das questões implicadas na 
reutilização. Atualmente, o Creative Commons (CC), fundado em 
2001, é o site mais utilizado para licenciar os autores de obras 
intelectuais produzidas na rede, com diferentes níveis de 
flexibilidade para o reuso legalizado.  

A partir do site Creative Commons, apresentaremos a seguir os 
tipos de licenças que podem ser escolhidas e a descrição de cada 
um. Para uma melhor compreensão, optamos pela utilização das 
imagens que acompanham cada atribuição. Os ícones que 
aparecem representam o que cada licença oferece.   

Atribuição (by): Permite a distribuição, remixagem, 

adaptação ou criação de obras derivadas da inicial, pode 
ser usada para fins comerciais, contanto que o crédito 
seja dado ao autor inicial. Esta é a licença menos 
restritiva de todas as oferecidas.   

 

Figura 1. Licença by 

Atribuição – Compartilhamento pela mesma 
Licença (by-sa): Licença que permite remixem, 

adaptação e obras derivadas da ideia inicial, pode ser 
usada para fins comerciais, contanto que os créditos 
sejam dados sob essa mesma licença. Tal atribuição é 
comparada à licença de softwares livres. 
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Figura 2. Licença (by-as) 

Atribuição – Não a Obras Derivadas (by-nd): 
Permite a redistribuição e o uso para fins comerciais e 
não comerciais, contanto que a obra não sofra 
modificações e que os créditos sejam dados. 

 

Figura 3. Licença by-nd 

Atribuição – Uso Não Comercial (by-nc): A atribuição a 
remixagem e adaptação e criação de obras derivadas, 
não podendo ser comercializada. As novas obras devem 
conter o primeiro autor nos créditos e tais obras não 
precisam ser licenciadas sob o mesmo termo. 

 

Figura 4. Licença by-nc 

Atribuição – Uso Não Comercial – (by-nc-sa): 
Licença que permite a remixagem, a adaptação e 
criação de obras derivados, não pode ser 
comercializado, as novas obras devem ter a mesma 
licença da produção original. 

http://creativecommons.org.br/?attachment_id=60
http://creativecommons.org.br/as-licencas/attachment/by-nc/
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Figura 5. Licença by-nc-sa 

Atribuição – Uso Não Comercial – Não a Obras 
Derivadas (by-nc-nd): Licença é a mais restritiva, 

conhecido como “propaganda grátis”, pois permite 
downloads da obra e o compartilhamento. O autor deve 
ser mencionado, mas a obra não pode ser modificada, 
nem usar fins comerciais. 

 

Figura 6. Licença by-nc-nd 

 

O licenciamento dos materiais pode ser realizado de maneira 
simples. Para conseguir a atribuição o autor deve decidir por um 
dos termos e colocar o nome da obra e do autor; em seguida o site 
gerará um link e o símbolo que devem estar presentes na obra 
produzida. 

VI. Considerações finais 

Percebemos diferentes definições de REA, pois é um conceito 
em construção, das produções estudadas os apontamentos mais 
frequentes são a reutilização, a recriação, a remixagem e a 

http://creativecommons.org.br/?attachment_id=61
http://creativecommons.org.br/?attachment_id=63
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redistribuição de trabalhos produzidos na internet. Considerando a 
cibercultura, e mais especificamente a web, podemos inferir novas 
formas de ensino e de aprendizagem a partir da partilha, da 
construção colaborativa e da abertura no acesso. Os Recursos 
Educacionais Abertos potencializam o acesso ao conhecimento e o 
compartilhamento de boas ideias, uma vez que oferecem múltiplas 
possibilidades de materiais em variados repositórios e formatos que 
podem ser utilizados em realidades diversas, a partir da demanda. 
Esse movimento ainda não está totalmente conhecido no Brasil, por 
isso, temos que incentivar a disseminação através de produções 
acadêmicas que reflitam os benefícios dos recursos; problematizar 
as questões de abertura e direito autoral; utilizar as políticas 
públicas de fomento à tecnologia para difundir o movimento dentro 
e fora do campo educacional.  

Podemos pensar nos REA como estratégia/prática da Educação 
Aberta, considerando os materiais a serem disponibilizados para os 
interessados. O uso dos REA potencializa o acesso ao conteúdo e a 
possibilidade de reutilização, a alteração do material conforme a 
demanda, ou até mesmo o uso/produção de plataformas abertas 
para o compartilhamento de materiais. Para Santos (2011, p.8): 
“Percebemos que, ao longo das décadas, uma das características 
principais da Educação Aberta de crianças e adultos é um processo 
de ensinoaprendizagem centrado no estudante, com apoio 
contínuo à aprendizagem”. 

Mais do que uma educação centrada em um ator, em um sujeito 
específico, precisamos cocriar educações descentralizadas, em que 
as polaridades, as cisões, não mais existam. A Educação Aberta traz 
a possibilidade de se fazer educação sem barreiras, sem limitações. 
Por que uma educação centrada no estudante? Por que uma 
educação centrada no professor? Por que uma educação centrada 
em qualquer coisa, sujeito, espaço? A Educação contemporânea 
traz a potencia de um processo múltiplo, em que a cocriação seja de 
fato “co”, participativa, colaborativa, em que todos sejam 
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mentores, articuladores, autores e implicados no processo. Trata-
se, portanto, de educações. Mas abordaremos tais aspectos em 
outro momento. 

No presente, resta-nos perguntar: se os REA estão imbricados à 
Educação Aberta e, por conseguinte, ao movimento que envolve os 
MOOC e o conectivismo, quais as reais contribuições destes 
produtos e destas concepções para que possamos produzir/cocriar 
de fato uma Educação Aberta e híbrida? 
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Indagações acerca do cotidiano do 
tutor na educação a distância 

Michelle Brust Hackmayer, UFRJ 

Estrella Bohadana, UNESA e UERJ 

 
RESUMO 
A Educação a Distância (EaD), caracterizada como uma 
modalidade de educação, vem crescendo significativamente 
nos últimos anos, seja pelo número de cursos oferecidos, 
seja pelas distintas etapas de escolarização em que vem 
sendo ofertada. Com isso, ampliam-se os debates sobre a 
docência na EaD e, consequentemente, sobre as funções do 
tutor. Quem é o tutor? Um professor? Um educador? Qual 
sua identidade? Quais as funções que exerce? Como se 
reconhece nas suas funções? Estas são indagações que 
tecem o cotidiano desse profissional. A pesquisa buscou 
responder a tais indagações, ouvindo 38 tutores do curso de 
licenciatura em Pedagogia da UERJ/CEDERJ, utilizando-se 
de questionário, composto por perguntas fechadas e abertas, 
e de uma entrevista com 11 tutores, que ensejaram uma 
abordagem qualitativa e uma análise de conteúdo. Os 
resultados indicam que: a) inexiste uma definição única que 
revele o papel do tutor no trabalho com a EaD, papel este 
que se torna cada vez maior e mais indefinido; b) embora o 
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tutor tenha, reconhecidamente, uma função importante e 
determinante nos cursos a distância, ainda é um profissional 
que carece de perfil profissiográfico que lhe confira uma 
formação definida e um espaço determinado na modalidade; 
c) os tutores enfrentam problemas decorrentes da falta de 
cursos de capacitação, infraestrutura adequada, autonomia, 
funções além das contratadas e grande quantidade de alunos; 
e d) em sua totalidade, o tutor é percebido como 
personagem importante e destacado da docência, uma vez 
que tanto sua prática quanto as atuais atribuições são 
inerentes à docência. A visão desses sujeitos se reflete na 
dicotomia encontrada na literatura pedagógica: ora o 
considera como um animador, estimulador, elemento de 
apoio à aprendizagem, ora o configura como professor. 
 
Palavras-chave: Educação a distância; Docência; Tutoria. 
 
 

Questions regarding tutorial practices in distance education 
 
ABSTRACT 
Distance Education (DE), understood as a mode of 
education, has grown significantly in Brazil in recent years, 
in terms of both the number of courses on offer as well as 
the different levels and sectors in which it is deployed. In 
this context, there is a growing debate on issues related to 
teaching in DE and, in particular, the place of the tutor. 
Who is the tutor? A teacher? An educator? What is their 
identity? What roles do they play? How do they view 
themselves? Such questions underpin this professional’s 
everyday activities? This research sought answers to these 
questions by listening to 38 tutors of the Pedagogy degree 
offered by UERJ/CEDERJ through a questionnaire that 
included closed and open questions as well as interviews 
with 11 tutors. Results indicate that: a) there is not a unique 
definition that reflects the role of the DE tutor, a role which 
is becoming more encompassing; b) although the role is 
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recognised as important and central in DE courses, the tutor 
is a professional without a clear profile that describes a 
necessary background and a defined space within DE; c) 
tutors are faced with problems that arise from the lack of 
training courses, infrastructure, autonomy, functions beyond 
those that are contractually specified and large student 
numbers; and d) in general, tutors are perceived as 
important but distanced from teaching, even though their 
practices and attributions are teaching-related. The subjects’ 
views reflect the dichotomy identified in the academic 
literature, which considers them either as facilitators and 
learning-support elements or construes them as teachers.  
 
Keywords: Distance learning; Teaching; Tutoring. 
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I. Considerações iniciais  

No Brasil, a cada dia, mais alunos se matriculam em cursos de 
EaD, especialmente no âmbito do ensino superior. De acordo com 
dados do Censo da Educação Superior de 2010, a EaD, que 
praticamente inexistia há 10 anos, já respondia por 14,6% do total 
das matrículas na graduação. Em 2001, apenas 5.359 estudantes 
estavam matriculados em cursos na modalidade a distância. Uma 
década depois, esse número aumentou 170 vezes, chegando a 
930.179 alunos.  

Por um lado, esse crescimento significa que um maior número 
de pessoas está participando do ensino superior através da EaD, 
mas, por outro, exige maior atenção devido ao preocupante índice 
de analfabetismo funcional no País, pois um grande número de 
brasileiros não possui habilidade plena na lectoescrita. Segundo 
estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE, 2009), 20% dos brasileiros alfabetizados não conseguem 
compreender textos, enunciados matemáticos e estabelecer 
relações entre assuntos, apesar de conhecerem letras e números. 
Tal informação nos leva a questionar a possibilidade de amplo 
acesso e permanência dessa população num curso superior a 
distância. 

A disseminação de cursos superiores de EaD em diferentes 
polos, principalmente nas cidades interioranas, como é o caso do 
Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de 
Janeiro (CEDERJ) e, mais recentemente, da Universidade Aberta do 
Brasil (UAB), pretende ser uma iniciativa visando permitir o acesso à 
educação de um grande contingente de indivíduos que não teriam 
condições de frequentar o curso presencial tradicional pelo fato de 
morarem longe das universidades ou por indisponibilidade de 
tempo nos horários tradicionais de aula.  
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Além do aumento no número de cursos e alunos, a modalidade 
EaD mediada pela internet faz surgir novas figuras profissionais no 
trabalho docente. Segundo Mill (2012), na docência em EaD, 
algumas relações se criam com outros profissionais que participam 
do processo ensino-aprendizagem, introduzindo-se, por exemplo, a 
figura do tutor.  

Mill (2012) afirma que a docência na EaD ainda não está 
devidamente profissionalizada, sendo vista como uma força de 
trabalho inferior e depreciada em relação à docência presencial. 
Como parte desse quadro profissional, o tutor também sofre grande 
depreciação, senão a maior delas, no que diz respeito ao seu papel 
na EaD, apesar de desempenhar, segundo Maggio (2001), um papel-
chave no processo ensino-aprendizagem nessa modalidade. 

Não existe, até o momento, um termo que defina o papel do 
tutor no trabalho com a EaD. Nos dicionários e verbetes, os termos 
“tutor” e “tutoria” aparecem relacionados mais diretamente às 
necessidades e à realidade jurídica do que propriamente à atividade 
educacional. 

A esse profissional é dada uma infinidade de denominações, tais 
como: “tutor virtual, tutor eletrônico, tutor presencial, tutor de sala 
de aula, tutor local, orientador acadêmico, animador e diversas 
outras” (MILL, 2008, p. 3). Isso se deve ao fato de os tutores se 
relacionarem mais diretamente com o aluno, despertando neste a 
motivação e o interesse pelo estudo. 

O desenvolvimento de cursos na modalidade a distância permite 
levantar, refletir e discutir questões relacionadas ao papel, às 
funções, às tarefas e às inúmeras responsabilidades que o tutor 
assume quando se dispõe a acompanhar e orientar os alunos no 
processo ensino-aprendizagem. 

As características do tutor de um curso a distância não estão 
relacionadas apenas a competências administrativas, mas também 
a aspectos ligados ao relacionamento interpessoal. O tutor deve 



INDAGAÇÕES ACERCA DO COTIDIANO DO TUTOR...  53 

 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: PARCERIAS 3.0 

desenvolver habilidades de relacionamento interpessoal que 
valorizem um processo de formação flexível e aberto para o diálogo 
e para a negociação constantes durante a aprendizagem. 

Cada tutor, na sua modalidade, presencial ou a distância, 
assume responsabilidades e papéis que vão além das funções 
especificadas no momento de sua contratação e chegada à 
instituição. Embora tenha uma função reconhecidamente 
importante e determinante nos cursos a distância, o tutor ainda é 
um profissional que carece de perfil profissiográfico que lhe confira 
uma formação definida e um espaço determinado na EaD. 

No entanto, para além da definição do papel do professor na 
EaD, cabe-nos identificar quem é o professor nessa modalidade de 
ensino. A quem cabe o papel de transmitir conhecimento, formar e 
transformar no ensino a distância? Ao tutor? Mas quem seria o 
tutor? Um professor? Um educador? Em nossa concepção – ainda 
preliminar por não haver uma experiência consolidada na EaD –, o 
papel do tutor deve ser considerado de categoria acadêmica, com 
base no compromisso com a formação de alunos que pensem e 
sejam capazes de discutir e elaborar conhecimento.  

A inexistência de uma terminologia uniforme sobre o conceito 
de tutoria e as várias concepções com relação às práticas 
pedagógicas e didáticas a ela associadas implica propor um perfil 
dentro dessa modalidade. Além disso, ainda há uma definição 
pouco clara em relação a esse profissional, tanto pelo não 
reconhecimento institucional de sua docência quanto pelas 
precárias condições de trabalho que lhe são oferecidas.  

Foi nesse contexto de indefinições que se percebeu a 
necessidade de pesquisar o trabalho de tutoria no curso de 
Pedagogia do CEDERJ/UERJ, buscando compreender melhor o papel 
do tutor na EaD, sua identidade, suas funções e sua ação docente.  
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II. Objetivo e questões de estudo 

O objetivo da pesquisa foi analisar o trabalho de tutoria no curso 
de Pedagogia do CEDERJ/UERJ, buscando compreender melhor o 
papel do tutor na EaD, sua identidade, suas funções e sua ação 
docente. 

O desenvolvimento da pesquisa foi baseado em três questões de 
estudo:  

a) Como os tutores se identificam com as funções que exercem?  

b) Como os tutores analisam sua ação docente no exercício de 
suas funções? 

c) Em que medida as funções indicadas e descritas por esses 
tutores concretizam as funções definidas institucionalmente? 

III. Metodologia 

A pesquisa fundamentou-se numa abordagem qualitativa. Os 
instrumentos de coleta de dados foram questionário e entrevista. O 
questionário foi composto por questões fechadas e abertas, 
totalizando 20 (vinte) questões, e teve por objetivo traçar o perfil 
social e profissional dos tutores do curso de licenciatura em 
Pedagogia do CEDERJ/UERJ, além de proporcionar uma visão inicial 
dos tutores acerca das questões abordadas em nossa pesquisa. O 
questionário foi enviado, por meio eletrônico, a 250 tutores, dos 
quais 38 (trinta e oito) enviaram suas respostas entre os dias 1 e 18 
de setembro de 2013. 

Com base nas respostas recebidas dos tutores, percebeu-se a 
necessidade de complementar, aprofundar e esclarecer algumas 
das questões abordadas no questionário, como os pontos positivos 
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e negativos do trabalho de tutoria; se o tutor era um professor, 
como acontecia a relação entre tutores e coordenadores de 
disciplina, entre outros. Por esse motivo, foram realizadas as 
entrevistas com os tutores. 

A entrevista foi do tipo semiestruturada, com um roteiro 
composto por seis questões. As entrevistas foram realizadas com 11 
tutores, a distância e presenciais, no período de 2 a 11 de outubro 
de 2013 e tiveram por objetivo complementar os dados obtidos 
com o questionário, além de abordar alguns temas mais 
profundamente, visando responder as questões de estudo desta 
pesquisa. A entrevista possibilitou a expressão dos pontos de vista 
dos sujeitos entrevistados sobre o processo vivenciado (FLICK, 2004, 
p. 133). Isso faz parte da responsabilidade individual, e é o próprio 
tutor que pode falar e valorizar “o esforço realizado, o tempo 
dedicado, as dificuldades superadas, a satisfação ou insatisfação, 
resultantes do seu trabalho”. 

No que se refere à análise dos dados, tanto das questões 
abertas do questionário quanto das entrevistas, foi utilizada a 
análise de conteúdo, conforme proposta por Bardin (2011), que a 
conceitua como um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações visando obter conhecimentos relativos às condições 
de produção/recepção das mensagens. 

Os participantes da nossa pesquisa foram os tutores, 
distribuídos nas funções de tutor presencial e de tutor a distância, 
do curso de licenciatura em Pedagogia do CEDERJ/UERJ, somando 
um total de 250 tutores. Considerando as 38 respostas do 
questionário e as 11 entrevistas, obtivemos um total de 49 
participantes – em torno de 20% do total de tutores do curso 
citado. 

Para preservar o anonimato, os participantes da pesquisa foram 
identificados por números, de acordo com a ordem de envio do 
material ou da realização da entrevista. Os tutores que participaram 
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do questionário foram identificados por T1, T2, T3 em diante, e os 
tutores que participaram da entrevista foram identificados como 
TE1, TE2, TE3, sucessivamente.  

Com os dados das primeiras dez questões (fechadas) do 
questionário, definimos o perfil dos tutores do curso de Pedagogia 
do CEDERJ/UERJ. 

As questões abertas do questionário e as respostas das 
entrevistas foram tratadas de forma diferente das anteriores. 
Optamos por agrupar as dez últimas respostas do questionário 
(respostas abertas) com as falas dos tutores que participaram da 
entrevista, pois muitas questões abordadas pelos tutores não só se 
assemelham e se complementam, mas, principalmente, fornecem 
uma visão mais ampla e clara dos pontos abordados na pesquisa. 

A partir das respostas dessas dez últimas questões (abertas) do 
questionário e das falas dos tutores entrevistados, foram 
selecionados tópicos que abordam questões relativas aos temas 
identidade do tutor, trabalho docente na EaD e exercício da tutoria.  

IV. Revisitando a literatura: o tutor na EaD 

A função do tutor (do latim protetor) precisa ser esclarecida, 
neste momento em que a EaD necessita desse profissional para 
desenvolver seu trabalho. O tutor, no passado, era um fellow 
(companheiro) agregado à universidade: não era o responsável pelo 
ensino, era um conselheiro (PETERS, 2006). Isto nos leva a uma 
associação da imagem do tutor àquela pessoa que dá assistência no 
estudo no sentido mais restrito.  

O que devemos pensar é que o professor e o tutor são 
igualmente responsáveis pela qualidade do ensino. Segundo Litwin 
(2001), a EaD fornece muitas possibilidades de uso de recursos que 
facilitam a aprendizagem dos alunos, podendo contribuir muito 
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para a dinâmica do curso. Dessa forma, “o papel do tutor é 
essencial, devemos vê-lo como uma ‘ponte móvel’ entre o aluno, o 
curso e o professor” (LITWIN, 2001, p. 38).  

Maggio (2001) reflete sobre a função do tutor de maneira 
interessante: a partir de uma ideia ultrapassada de que ensina 
aquele que transmite informação. Para a autora, considerando o 
vazio deixado pela ausência do docente, o ensino era baseado 
exclusivamente nos “materiais, pacotes auto-suficientes, 
fortemente sequenciados e pautados, cujo desenvolvimento 
concluía-se com uma proposta de avaliação semelhante em sua 
concepção de ensino” (MAGGIO, 2001, p.96). E cabia ainda ao tutor 
assegurar que os objetivos de ensino desses materiais 
acontecessem. O tutor deveria oferecer o apoio necessário aos 
alunos, fazendo a mediação entre o aluno e o material didático, 
visto que esses materiais eram autossuficientes e se propunham a 
ensinar sozinhos (MAGGIO, 2001).  

No cenário contemporâneo, segundo Maggio (2001), o docente 
cria propostas de atividades para reflexão, apoia sua resolução, 
sugere fontes de informação alternativas, oferece explicações, 
favorece os processos de compreensão e propõe desafios e novos 
meios de ensinar e aprender. Isso permite, também, delinear outras 
definições para o trabalho de tutoria. “A perspectiva de formação 
de professores exige esta reflexão sobre como integrar as TICs 
(Tecnologias de Informação e Comunicação) à educação como 
caminho para pensar como formar os professores enquanto 
conceptores de materiais para a aprendizagem aberta e a 
distância.” (BELLONI, 2006, p. 77). 

A figura do tutor passou a ser reconhecida no Brasil, segundo 
Machado (2010), como aquele que dá suporte ao aluno dos cursos 
de EaD. Mas não é só isso, pois do tutor é exigida uma infinidade de 
habilidades: além de graduados e habilitados para o planejamento e 
exercício de funções pedagógicas, ter um amplo conhecimento na 
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utilização das TICs e uma profunda compreensão da EaD. Além 
disso, o tutor ainda deve ter 

[...] disponibilidade de tempo e o necessário ensejo e 
satisfação pelo trabalho com tecnologias. Comunicar-se 
adequadamente, em alto nível, sem correr os riscos de 
transmitir ideias e conceitos utilizando gírias ou jargões 
da internet é outra característica básica. Ter 
conhecimento de mundo, informando-se regularmente 
através da própria web e também da leitura de jornais, 
revistas, artigos científicos e livros é outro requisito. 
(MACHADO, 2010, p. 30). 

Em relação à relevância do papel do tutor na EaD, outros 
autores também apresentam considerações. Mill (2008, p. 35), de 
forma sucinta, apresenta funções atribuídas aos tutores. Assim, 
haveria o “docente-tutor”, definido como “elemento-chave para o 
desenvolvimento cognitivo do estudante nas atividades individuais 
e coletivas ao longo da disciplina”. Caberia a esse profissional a 
responsabilidade por “acompanhar, orientar, estimular e provocar o 
estudante a construir o seu próprio saber, desenvolver processos 
reflexivos e ‘criar’ um pronunciamento marcadamente pessoal” 
(idem). 

Segundo Litwin (2001, p. 49), caberia destacar a importância que 
o tutor possui na “compreensão leitora do estudante sobre o 
material didático escrito, inclusive com os guias e manuais de 
orientações ao desenvolvimento dos contextos do curso e da 
disciplina”. Mill (2008, p. 37) apresenta ainda mais dois autores que 
fazem referência ao papel do tutor: 

Flemming et al. (2005) que valoriza a sua capacidade de 
gerar e/ou manter uma rede de comunicação aberta 
entre os participantes, promovendo a socialização das 
ideias e permitindo a construção coletiva de saberes em 
comum e Gatti (2003) que enfatiza o seu papel na 
criação de laços sociocognitivos, afetivos e 
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motivacionais, entre o programa e sua proposta e os 
professores-cursistas. Considera-o um elo privilegiado 
de comunicação entre os professores-cursistas e o 
material didático, os projetos de trabalho e os 
professores-formadores. 

Além disso, para Mill (2012), o tutor é tão fundamental para o 
processo de aprendizagem dos alunos que estes reconhecem nos 
tutores a própria instituição, visto a estreita relação que se 
estabelece entre eles. A imagem que o aluno fará da instituição é 
relativa ao tipo de atendimento recebido por parte do tutor.  

Talvez por isso, Machado (2010, p. 32) entende que o tutor 
exerce suas funções em “contextos que requerem uma análise 
fluida, rica e flexível de cada situação, a partir da perspectiva dos 
tempos, das oportunidades e dos riscos que imprimem as condições 
institucionais da educação a distância”. O desafio maior da tutoria, 
segundo ele, estaria na possibilidade de diminuir as dificuldades 
causadas pela distância, tendo com os alunos uma relação eficiente 
quanto a orientações e sugestões de estudo. Pois, para o autor, a 
chave do sucesso da EaD perpassa o tipo de relação que se 
estabelece entre o tutor e o aluno. 

Nesse sentido, Litwin (2001) diz que a diferença fundamental 
entre o professor da educação presencial e o tutor na EaD é 
institucional, embora possam ser observadas aí consequências 
pedagógicas importantes. Os alunos, na maioria dos casos, 
reconhecem a ação docente do tutor, e em algumas instituições, 
como é o caso do CEDERJ, os tutores são convidados em formaturas 
para serem paraninfos e professores homenageados.  

O que falta ao tutor, até o momento, é o reconhecimento por 
parte das instituições do seu papel como docente, mas sabemos 
que isso envolve não somente questões políticas, também 
financeiras.  
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Nesta perspectiva, vale reforçar que há diferença entre as 
funções dos atores envolvidos na docência em EaD; mas que o 
tutor, como parte dessa polidocência, deve ser considerado 
legitimamente um docente.  

V. Quem são os tutores? 

Os tutores que nos deram voz podem ser caracterizados por 
terem uma faixa etária bem diversificada, apresentando uma 
maioria de profissionais com idade acima dos 40 anos (50%), 
seguido por um número também grande de tutores com idade 
entre 36 e 40 anos (21%), além de 11% entre 31 e 35 anos. Os mais 
novos somaram 18%, sendo 13% com idade entre 26 e 30 anos e 5% 
com idade entre 20 e 25 anos.  

 

Gráfico 1. Faixa etária dos tutores pesquisados. 

Esse resultado nos mostra mais maturidade profissional, 
principalmente se relacionarmos esses dados aos de tempo de 
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atuação no ensino presencial, que apresentaram uma maioria de 23 
tutores (61%) com mais de 10 anos de atuação no ensino 
presencial.  

 

Gráfico 2. Tempo de atuação como docente de ensino presencial. 

Além disso, chama a nossa atenção o fato de se tratar de um 
público predominantemente composto de mulheres, 66%, contra 
34% de homens. Essa distribuição reflete o quadro encontrado no 
curso de Pedagogia, no qual predomina o universo feminino. 
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Gráfico 3. Sexo dos tutores pesquisados. 

Quanto à formação, a maioria desses tutores (55%) possui pós-
graduação (mestrado), seguida por 34% de profissionais com 
especialização e 3% com doutorado. Somente 8% têm apenas a 
graduação (exigência mínima para a função).  
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Gráfico 4. Formação dos tutores pesquisados. 

Esse é um quadro bastante favorável quando consideramos que 
o tutor possui uma qualificação muito semelhante à exigida de um 
docente de ensino superior. Cabe atentar também para o fato de 
que uma das justificativas para a desvalorização desse profissional 
por parte da instituição, e, por conseguinte, para um salário menor, 
é a de que do tutor é exigida uma formação inferior e que sua 
atuação seria relativa a essa baixa titulação. 

VI. A percepção dos tutores  

A conceituação sobre tutoria e a definição das suas atribuições 
são polêmicas. Alguns autores argumentam que tutor não é uma 
classificação nas relações trabalhistas, mas, sim, uma ação somada 
a inúmeras outras que desvalorizam o trabalho docente. Outros 
teóricos defendem que a noção de tutoria vem de 
acompanhamento, esclarecendo que tais profissionais não possuem 
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autonomia para o planejamento das aulas e estratégias pedagógicas 
(KRATOCHWILL, 2009). 

A falta de clareza quanto às suas funções, sua atuação e 
principalmente sobre o que é ser tutor também é percebida na 
visão dos próprios tutores, como se pode observar nesta fala: 

É algo que até hoje eu não entendi, eu acho que você é 
professor, mas você não pode ser professor, você tem 
que intermediar a relação do aluno com o 
conhecimento, com outros colegas e você assume a 
função de tutor, mas no fundo você acaba até sendo o 
professor mesmo, meio que desqualifica você como 
professor, você arrumou um outro nome pra essa 
função que engloba tudo, dependendo do local aonde 
você trabalha, tem coisas que são até função de 
coordenação, outros pontos do processo acaba caindo 
na mão do tutor. (TE11). 

Outra questão que colabora na construção da identidade desse 
tutor é a sua motivação, o que o levou a escolher trabalhar com a 
EaD e, especificamente, com a tutoria. Embora diversificados, os 
motivos detectados na pesquisa não são muito distintos. Na 
maioria, estão ligados às vantagens apontadas como características 
da EaD, entre elas a democratização do ensino e a ampliação do 
acesso ao ensino superior, entre outros. 

Ao se considerar a tutoria como ação docente, sendo o tutor um 
dos elementos principais dessa docência, parte-se do princípio de 
que, na EaD, a docência envolve a participação de vários 
profissionais e, segundo Mill (2012), pode ser chamada de 
polidocência, acontecendo de forma colaborativa ou fragmentada. 

No caso do CEDERJ, essa polidocência se apresenta na 
elaboração e no acompanhamento de cada disciplina do curso, cujo 
funcionamento envolve vários profissionais, entre eles os 
coordenadores de disciplina, os tutores presenciais e os tutores a 
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distância. A dinâmica de elaboração e funcionamento de cada 
disciplina dependerá de como o coordenador de disciplina, também 
chamado de professor responsável, conduzirá o seu trabalho junto 
com sua equipe de tutores. 

De acordo com o referido pelos tutores, foi possível verificar 
que, em algumas disciplinas, a docência ocorre de forma 
compartilhada, cada um faz a sua função dentro da estrutura do 
curso, mas há um grande envolvimento de todos os atores no 
planejamento, na elaboração e no andamento da disciplina. Nessa 
configuração, a docência é compartilhada por todos os envolvidos, 
como se pode observar nesta fala: 

A troca de informação, como é uma equipe que trabalha 
há algum tempo junta, a troca de informação é 
excelente, assim, a gente consegue ter uma capacitação 
periódica, a gente discute todas as questões, alguém 
traz alguma coisa, isso é legal, isso eu não posso 
questionar, agora, a gente teve umas divisões, as 
coordenações mudaram e, diante disso, eu vejo 
sinceramente uma coordenação completamente 
despreparada, não sabe o que é educação a distância, 
conhece a disciplina, agora educação a distância não. 
(TE10). 

Uma situação contrária a essa também acontece no curso 
investigado. Os tutores falam de uma realidade em que a docência 
se realiza de forma compartimentada, seja pela distribuição 
indevida de tarefas, seja pela falta de comunicação entre a equipe 
ou pela falta de acompanhamento do coordenador de disciplina, 
inclusive em desacordo com os referenciais da própria instituição, 
que apresenta essa interação como uma das obrigações dos 
tutores: “é fundamental que haja total interação entre o professor-
coordenador da disciplina e o tutor, através da permanente 
comunicação entre eles” (CEDERJ, 2013, p. 7). Os tutores trazem 
informações relevantes sobre essa situação em suas falas; por 
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exemplo: “O trabalho a distância em conjunto com os 
coordenadores das disciplinas, que por muitas vezes não 
estabelecem um contato contínuo ou respondem prontamente 
algumas solicitações.” 

Parece que a ideia de trabalho coletivo fica em nível de discurso, 
uma vez que as instituições que ofertam a EaD não têm 
demonstrado preocupação em corrigir o que se poderia entender 
como uma fragilidade, pois a fragmentação contribui para a 
precarização do trabalho e pode comprometer a qualidade do curso 
ofertado. 

Ainda relacionando a docência na EaD, a discussão que se 
apresenta, nesse caso, diz respeito ao significado da função tutorial, 
se é possível considerar que o tutor exerce uma ação docente. Para 
Alonso (2010), se o tutor é quem acompanha o aluno, trabalha 
cotidianamente com ele, participa dos processos de avaliação das 
aprendizagens e do curso, entre outras funções, cabe questionar 
em que essas atribuições são diferentes daquelas dos professores 
presenciais. E o que se percebe nas falas de todos os tutores 
entrevistados, incluindo os que responderam ao questionário, é que 
eles acreditam e estão convictos da docência exercida em sua 
atuação como tutores na EaD. 

Diante das questões apresentadas, indagou-se aos tutores se 
eles consideravam a tutoria uma ação docente. O resultado foi 
unânime: todos que responderam ao questionário e que 
participaram da entrevista consideram sua ação como docência. 
Estes foram alguns dos argumentos: 

Sim, a prática docente é uma atividade indissociável da 
atividade de tutoria. (T1). 

Claro! A riqueza de troca nos ambientes virtuais é 
imensa e não necessariamente se aprende porque 
estamos juntos numa mesma sala, se aprende porque 
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temos experiências diversas e interesse em 
compartilhá-las com outras pessoas. (T9). 

As falas demonstram a confirmação do entendimento do tutor 
do que representa uma ação docente no ensino presencial, fazendo 
a transferência desse trabalho para a EaD. Eles identificam essas 
atividades de docência em seu trabalho de tutoria nos aspectos que 
se referem ao atendimento ao aluno como principal objetivo da 
educação. 

O tutor está envolvido no processo de gestão, acompanhamento 
e avaliação dos cursos. Suas funções extrapolam os limites da 
própria nomenclatura. O desenvolvimento de um curso na 
modalidade a distância necessita do envolvimento de diferentes 
profissionais, de acordo com suas várias etapas. As atividades 
docentes se revestem de especificidades a serem consideradas no 
âmbito da profissionalização dos professores que nela atuam, 
especialmente o tutor. Dessa forma, eles se reconhecem como 
professores: 

O que eu entendo que ser tutor é ser um professor, o 
que diferencia é a forma de atuação. É aquele 
profissional que atua na educação, no caso da minha 
tutoria porque é numa graduação de Pedagogia, numa 
Licenciatura. Então é o professor, um profissional ligado 
à sua área, seja lá qual for, que tem como finalidade e 
metas do seu trabalho orientar, acessar informação, 
esclarecer sobre os conteúdos, as referências, as teorias 
abordadas na disciplina que ele trabalha, buscar 
desenvolver no aluno, com o aluno, possibilidades de 
estudo, de pesquisa, investigação sobre o que interessa 
o aluno, esclarecer sobre caminhos, procedimentos do 
ensino, da aprendizagem. (TE1). 

A tutoria é compreendida como uma função docente, mas, na 
prática, existe uma separação entre os que elaboram e os que 
executam o curso, com tendência a uma menor valorização destes. 
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Os profissionais deveriam envolver-se no trabalho desde a 
concepção do curso até sua execução de fato, o que poderia 
favorecer um processo avaliativo mais intenso, levando a 
reestruturações necessárias para melhoria da qualidade. 

Mas, principalmente, o que se observa é que não há dúvidas 
quanto a essa atuação docente com os alunos do ensino superior, 
motivação inicial de seu ingresso na tutoria. Todos os tutores 
responderam a essa questão com total segurança e convicção sobre 
sua ação docente. 

Além das questões relacionadas às suas funções na EaD, foi 
possível perceber que os tutores também enfrentam variados 
problemas na execução de suas tarefas. Entre as principais queixas, 
destacam-se as seguintes: a) falta de capacitação; b) infraestrutura 
precária; c) funções além das contratadas; d) grande quantidade de 
alunos; e e) falta de autonomia. 

Todos esses problemas acabam por reforçar a ideia de 
desvalorização e precarização do trabalho da tutoria e nos levam a 
apontar as maiores queixas apresentadas pelos tutores durante a 
pesquisa. A maioria dos tutores participantes aponta como maiores 
e principais queixas a falta de vínculo de trabalho e a baixa 
remuneração, como se observa nas seguintes respostas: 

O baixo valor da bolsa. Ela deveria equivaler a uma 
bolsa de mestrado ou doutorado... de acordo com o 
nível de especialização do tutor. E ainda ter a sua 
experiência de dedicação equivalente ao professor 
substituto. (T1). 

A baixa renumeração da bolsa. Não termos vinculo 
empregatício. Pouca integração com os tutores 
presenciais nos polos. A hierarquia do CEDERJ. Não há 
remuneração para a produção do material didático, 
nem apoio técnico para fazê-lo. Alunos distantes do 
compromisso de uma formação de qualidade, 
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desrespeitando as regras do curso de maior participação 
e interatividade. (T29). 

Os problemas apresentados pelos tutores reforçam um quadro 
de desmotivação para o trabalho e uma situação de grande 
rotatividade dos profissionais que exercem a tutoria. Porém, num 
determinado momento da pesquisa, surgiu a necessidade de 
entender as razões que levavam muitos tutores a permanecerem 
em suas funções, a continuarem tutores, mesmo diante de uma 
realidade tão difícil de trabalho. O que os motiva a continuar? 
Seriam os mesmos motivos que os fizeram ingressar na tutoria? 
Com base em suas respostas, vê-se que, na maioria, os motivos que 
os levaram a ingressar na EaD se perderam ou foram duramente 
despidos das ilusões iniciais, mas os motivos que os fazem 
continuar, esses sim são sólidos e verdadeiros. E é por isso que 
alguns deles estão apresentados a seguir: 

Poder ter aluno onde eu jamais imaginaria (...) Isso é 
legal, você lida com pessoas diferentes, com realidades 
diferentes, dificuldades diferentes, mas no fundo alunos 
são parecidos, os problemas são todos meio parecidos e 
tal. (TE11). 

Eu acho que ampliar os meus conhecimentos com os 
meus alunos foi fantástico. Eu acho que eu cresci 
absurdamente depois que eu falei, agora vou trabalhar 
com EAD. E eu acho que foi um crescimento profissional 
muito grande e que levei para o presencial. (TE10). 

A partir das falas dos tutores apresentadas na pesquisa, pode-se 
perceber que eles perderam muito de sua ingenuidade em relação 
ao cargo e ao valor de seu trabalho na EaD, mas nem por isso 
deixaram de acreditar que fazem a grande diferença no exercício da 
docência na EaD, principalmente no que diz respeito ao 
acompanhamento e aprendizado dos alunos. 
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VII. Considerações finais  

Dadas as diversas tarefas direcionadas aos tutores, a 
importância que eles têm para a EaD e uma ainda indefinição 
quanto ao seu papel, buscamos trazer possíveis contribuições que 
permitam compreender o papel do tutor na EaD, sua identidade, 
suas funções e sua ação docente. 

Essa proposta se concretizou ao se analisar, por meio das falas 
dos tutores de EaD do curso de Pedagogia do CEDERJ/UERJ, o seu 
trabalho e o que sinalizam para a compreensão do papel desses 
profissionais. A leitura dos dados e a análise das informações 
geraram um retrato de como os tutores percebem sua atuação e 
como realizam as principais ações práticas relacionadas à sua 
função. 

Indagamos inicialmente acerca de como os tutores se 
reconhecem em sua atuação, como caracterizam sua função e 
prática, e que relações vislumbram entre estas e as práticas que 
porventura realizam como docentes no ensino presencial. Muitos 
tutores ainda têm dúvidas com relação à sua função educacional na 
EaD. Embora percebam a importância de seu trabalho, confundem-
se, pela falta de reconhecimento e valorização da instituição, 
quanto à sua importância e participação na docência na EaD, como 
se observa na fala a seguir: 

É algo que até hoje eu não entendi, eu acho que hora 
você é professor mas você não pode ser professor, você 
tem que intermediar a relação do aluno com o 
conhecimento, com outros colegas e você assume a 
função de tutor mas no fundo você acaba até sendo o 
professor mesmo, meio que desqualifica você como 
professor, você arrumou um outro nome pra essa 
função que engloba tudo, dependendo do local aonde 
você trabalha, tem coisas que são até função de 
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coordenação, outros pontos do processo acaba caindo 
na mão do tutor. (TE11). 

Essa é uma questão que torna complicado o entendimento do 
tutor do que seria efetivamente responsabilidade sua, dificultando 
consequentemente a criação de uma identidade por parte deste 
profissional e de seu grupo de trabalho. Além disso, Neves e Fidalgo 
(2008) incluem outra questão que contribui para esse quadro de 
indefinição, apontando-a como uma das especificidades da EaD: o 
tutor muitas vezes não tem controle do próprio trabalho. Isso 
mostra a existência de uma divisão entre concepção e execução do 
trabalho pedagógico, que se aproxima do modelo taylor-fordista. 

Sabe-se que a formação de uma identidade profissional para o 
tutor é de extrema urgência e necessidade, e, com a construção 
dessa identidade, ficará minimizada a percepção que se tem até 
hoje de que a tutoria tem menos prestígio, se comparada à do 
professor autor (RÊGO, 2010, p. 149).  

Destacamos que a identidade do tutor ainda está em construção 
e que nem mesmo sua função está completamente definida. No 
entanto, a prática tutorial traz à tona aspectos que podem 
complementar a conceituação e o entendimento dessa função 
profissional. 

Outra questão relevante seria identificar como os tutores 
analisam a sua ação docente no exercício de suas funções – 
verificamos que, além das habilidades técnico-científicas relativas à 
área de conhecimento à qual o tutor pertence, dele são exigidos 
conhecimentos e usabilidade da didática expressa por meio do 
cotidiano docente; planejamento, elaboração, correção, revisão de 
atividades; práticas semelhantes às atribuídas ao professor em 
outras modalidades de ensino.  

Todavia, mesmo com esta aparente compatibilidade de 
atribuições, insiste-se em conservar a nomenclatura de “tutor” em 
detrimento de “professor” para aqueles que desempenham suas 
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atividades em cursos de educação a distância. Além dessa 
insistência, percebe-se que há distanciamentos e aproximações da 
prática docente do professor e do tutor em EaD que precisam ser 
verificados. Ambos continuam se preocupando (ou deveriam se 
preocupar) em didatizar conteúdos e procedimentos esperados, por 
exemplo, para o exercício de uma prática laboral específica; ou em 
acompanhar os percursos conceituais dos alunos para alcançar o 
nível de conhecimento e habilidade necessários. Porém, as 
especificidades da modalidade, as ferramentas didáticas utilizadas e 
o público-alvo são expedientes que devem também ser levados em 
conta para perceber se tutor e professor são, realmente, o mesmo 
sujeito. E o que se observa nas falas de todos os tutores, sem 
exceção, é que eles se reconhecem como professores, percebem a 
ação que realizam como sendo uma ação docente: 

Sem sombra de dúvida é uma ação docente. O tutor é 
um professor. É especialista no assunto, tem titulação 
para assumir uma turma de um curso de nível superior, 
precisa conhecer muito bem o conteúdo o qual faz 
referência diante das dúvidas dos alunos, precisa ter 
didática para explicar e dar exemplos, precisa ser 
parceiro e companheiro do aluno. (T7). 

Dessa maneira, entende-se que a denominação “tutoria”, numa 
primeira instância de análise, no que concerne ao serviço público de 
ensino, configura-se numa estratégia política para viabilizar em 
larga escala cursos na modalidade a distância para todo o País. 
Contudo, essa mesma estratégia provoca o fortalecimento da 
tutoria e provoca, inclusive, a consolidação desta como uma 
carreira docente diferenciada, semelhante ao que acontece em 
outros níveis e modalidades de ensino. 

O papel de “tarefeiro” das ações pedagógicas em cursos a 
distância, muitas vezes atribuído ao tutor, pode e deve ser 
redimensionado, ainda que esses sujeitos tenham papéis definidos: 
o tutor como executor de ações pensadas pelo professor, e este 
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como organizador da disciplina. O que de fato tem ocorrido em 
grande parte dos cursos a distância é uma divisão de trabalho em 
que, de acordo com a concepção de educação utilizada, o professor 
poderá estabelecer parceria entre suas ações e as ações do tutor. 
Caso haja parceria, o tutor torna-se corresponsável por todo o 
processo, contribuindo em todas as instâncias (gestão, autoria etc.) 
– do contrário, será um mero reprodutor.  

A centralidade do professor ainda é um aspecto a ser debatido. 
Percebe-se claramente, porém, que o desenho didático de grande 
parte dos cursos é embasado nessa centralidade, seja pela condição 
que o tutor é obrigado a assumir, seja pelo projeto pedagógico que, 
ainda que se proponha à criação de espaços dialógicos, fica 
“amarrado” nos papéis impostos ao tutor e ao professor.  

Não estaríamos diante de novas formas de docência? Nesse 
caso, por que não considerar o tutor como um docente? Além de 
referenciais de qualidade que abarquem aspectos pedagógicos e 
ideológicos, há que se acordar (legislar) aspectos administrativos, 
financeiros e de carreira docente que ofereçam a todos os 
profissionais da educação plenas condições de realização de cursos 
de qualidade, para que não sejamos “cúmplices” na gestação e 
desenvolvimento de políticas governamentais de expansão do 
ensino superior. 

Além disso, a qualidade da EaD depende da qualidade dos 
professores que aceitam o desafio do trabalho a distância e de sua 
disposição para a pesquisa, para a autoria, conscientes da condição 
de seres em permanente processo de vir a ser.  

As práticas vivenciadas no CEDERJ levam a crer que a atuação 
dos tutores deve se constituir em trabalho colaborativo e receber 
acompanhamento da coordenação, visto que a docência ora se 
apresenta compartilhada entre a equipe de coordenadores e 
tutores, ora essa mesma docência se apresenta de forma 
compartimentada numa equipe que pouco ou nunca se comunica. E 
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o que torna essa equipe unida ou não depende, quase 
exclusivamente, do coordenador de disciplina, como se observa nas 
falas dos tutores que vivenciam as distintas realidades. Destacamos 
a seguir uma fala expressiva e representativa dos tutores que 
consideram a docência colaborativa: 

[...] É uma relação bastante colaborativa de, agregar 
informação, conhecimento, de apoio e de construção do 
que que a disciplina se dispõe, pra que tenha uma linha, 
pra que tenha uma abordagem, pra que qualquer aluno 
que venha perguntar seja pra qualquer um dos doze 
polos tenha a mesma instrução, tenha o mesmo 
encaminhamento. (TE1). 

Por outro lado, um tutor que vivencia a situação da docência 
compartimentada em sua equipe de trabalho relata: 

[...] a falta de comunicação e de interação de todos os 
componentes da equipe, que isso prejudica não só o 
andamento do trabalho, mas como a produção do 
próprio aluno, porque ele não sabe qual direcionamento 
ele vai tomar, o que ele vai seguir em relação a todo 
aquele processo ali, que ele está aprendendo no 
momento porque um explica de uma forma e outro 
explica de outro, um fala que a tarefa não é assim, outro 
fala que é, então essa falta de comunicação, então eu 
acho que isso deveria de quebrar essa barreira e se 
unificar uma só linguagem. (TE4). 

A relação entre os profissionais participantes das disciplinas 
deve ser permeada por momentos de discussão, nos quais se reflita 
sobre o trabalho realizado não somente em termos do 
cumprimento ou não de um plano de tutoria, mas em termos da 
qualidade desse fazer e de como isso interfere na dinâmica das 
turmas. O trabalho colaborativo não deve ser apenas uma 
expectativa em relação aos alunos no decorrer do curso, mas uma 
prática da própria instituição ao constituir equipes e promover o 
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diálogo entre elas, tendo em vista a melhoria progressiva do 
trabalho realizado na EaD. 

Por fim, considerando todos os obstáculos que permeiam o 
fazer do tutor, acreditamos que, pela importância do seu trabalho, 
faz-se necessário que as instâncias educacionais responsáveis por 
essa modalidade de educação repensem a maneira como lidam com 
esses profissionais, que têm exigências a cumprir tanto para 
assumir o cargo de tutoria como para exercer as tarefas prescritas. 
Entretanto, a mesma instituição educacional que, em certos 
momentos, reconhece o tutor como um sujeito de extrema 
importância no curso de EaD não lhe confere reconhecimento 
fundamentado numa legislação trabalhista que lhe garanta 
determinados direitos.  

Quanto aos tutores, suas falas revelaram que são profissionais 
conscientes de suas responsabilidades, ou seja, dos deveres que 
têm a cumprir, e buscam realizar seu trabalho da melhor forma 
possível, mesmo quando deparam com os empecilhos e entraves da 
profissão.  

É, mas pra mim ser tutor é tá junto do aluno [...] o nosso 
contato maior realmente é pela plataforma e eu acho 
que a tutoria nessa modalidade ela só se dá através 
dessa interação, não é só um tira dúvidas, né, você 
precisa tá ali pra estimular esse aluno a se expressar, a 
se relacionar com os demais , também através da 
plataforma [...] a visão que eu tenho desse profissional , 
hoje ele não é só o professor e nem só aquele que tira 
dúvidas, ele é aquele que tá presente justamente pra 
auxiliar , pra orientar , pra esclarecer, pra estimular, pra 
provocar, pra tirar o máximo desse aluno. (TE2). 

Assim, é incontestável o fato de que os tutores são profissionais 
imprescindíveis ao processo ensino-aprendizagem da EaD e, 
portanto, merecem ser reconhecidos institucional e legalmente 
como professores. 
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Não se pode, porém, deixar de mencionar, nestas considerações 
finais, outros aspectos que, embora não contemplados nas 
questões de estudo, enriquecem nosso entendimento sobre a 
percepção dos tutores pesquisados.  

Explorando os dados fornecidos e a análise das informações, 
verifica-se que a maioria dos tutores ingressou na tutoria motivada 
pela possibilidade de atuar na EaD e na docência do ensino 
superior. Contudo, apesar de significativa experiência como 
professores de cursos presenciais e formação condizente com a 
função docente em questão, esses profissionais não são 
considerados docentes na instituição em que atuam. Ao 
constatarem essa realidade, tiveram dificuldade em se reconhecer 
nas funções que exercem e de criar uma identidade, refletindo-se 
essa situação em um grupo de profissionais com pouca ou nenhuma 
representação de classe, inclusive para reivindicar seus direitos 
junto à instituição. 

Apesar de se reconhecerem como docentes e de fato assumirem 
grande parte da responsabilidade na formação do aluno, os tutores 
pesquisados assinalam não receber o devido valor por parte da 
instituição, visto que, entre suas maiores queixas, está a falta de 
uma vinculação de trabalho e de um salário condizente com sua 
função. 

Em consequência dessa desvalorização e da precarização da 
profissão, os tutores enfrentam outros problemas, como falta de 
infraestrutura adequada para executar seu trabalho, falta de 
capacitação adequada, falta de autonomia em sua atuação, número 
excessivo de alunos para atender, entre outros. Todas essas 
dificuldades fazem parte de um quadro de proletarização do 
trabalho do tutor, e a consequência disso é a grande rotatividade de 
profissionais. Isso acontece porque os profissionais ficam 
desestimulados, e muitos desistem da função, sendo substituídos 
muitas vezes durante o andamento dos cursos, o que prejudica 
fortemente a formação dos alunos.  
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Eu acho que a gente só faz isso porque a gente gosta, 
gosta daquilo que a gente acredita e acredita muito na 
verdade. Senão eu não faria não, a gente, por uma bolsa 
de setecentos reais ou uma de quinhentos que é mais 
vergonhosa ainda, a gente não faria isso mesmo. (TE3). 

Apesar de tudo, muitos tutores permanecem atuando, e muitos 
estão no CEDERJ desde o início do curso de Pedagogia. Quais seriam 
os motivos desses profissionais para continuarem na função? Os 
motivos são variados, mas envolvem comprometimento, 
entusiasmo e uma verdadeira crença nas possibilidades sociais da 
EaD. Eles se entregam a esse trabalho pelo crescimento dos alunos, 
que, mesmo distantes, mantêm com eles grande aproximação. E, 
acima de tudo, a consciência de fazer parte de uma modalidade de 
ensino com muitas possibilidades, desafios, ideais inclusivos e de 
expansão, e, ainda que a distância, de tentativas de democratização 
do ensino no Brasil. 

Embora sem aprofundar os motivos e as crenças que levam os 
tutores pesquisados a permanecer na função apesar das condições, 
não se pode deixar de reconhecer a importância do 
reconhecimento do valor profissional e da relevância dos tutores no 
ensino a distância.  

Esperamos, com este trabalho, contribuir para promover a 
reflexão acerca da identidade, das funções e da ação docente do 
tutor, e para uma discussão entre os demais profissionais quanto 
aos seus direitos como profissionais da educação. 
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A Didática na Sala de Aula Virtual  

Sonia Regina Mendes do Santos, UERJ 

Nanci Neves Cardim, UERJ 

 
RESUMO 
O presente capítulo relata parte de uma pesquisa que 
investiga a didática, relacionando-a com as atividades 
educativas desenvolvidas intencionalmente em Ambientes 
Virtuais de Aprendizagem. O trabalho se desenvolve a partir 
do conceito de didática, compreendida como meios e 
mecanismos pelos quais se desenvolvem os processos de 
ensino-aprendizagem relacionados ao contexto 
sociociocultural. Utiliza-se como base teórica 
predominantemente, os conceitos de didática de Libâneo 
(1994, 2009, 2010, 2011, 2013), Candau (2003, 2011) e 
Peters (2001). Com relação ao contexto sociocultural utiliza-
se Castells (2003, 2013), Lemos e Lévy (2010) e Moore 
(2013). Investiga-se a estruturação didática utilizada por duas 
instituições, através da coleta e análise das páginas web e dos 
planejamentos de curso disponibilizados nos AVA. Esta 
pesquisa situa-se no âmbito das pesquisas qualitativas. 
Focando os aspectos da estruturação da aula virtual e dos 
elementos estruturais elencados por Libâneo (1994), foi 
possível analisar as duas propostas institucionais. Observa-se 
que ambas as instituições apresentam uma sequência 
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didática singular, com diferenças de concepção na sua 
elaboração. Percebe-se que, no AVA, a didática está sempre 
presente, embora, tal qual no ambiente presencial, 
retratando as diferentes concepções de ensino. 
Palavras-chave: Didática. Educação a Distância. Ambiente 
Virtual. 
 

Didactics in the virtual classroom 

 
ABSTRACT 
This chapter reports on a piece of research that investigated 
the relationship of didactics and the educational activities 
conducted on Virtual Learning Environments (VLE). The 
research assumed a conception of didactics as the means 
and mechanisms through which teaching-learning processes 
are conducted within a sociocultural context. The theoretical 
grounding adopted includes the conceptions of didactics 
from Libâneo (1994, 2009, 2010, 2011, 2013), Candau (2003, 
2011) and Peters (2001). The sociocultural backdrop is 
depicted in accordance with Castells (2003, 2013), Lemos e 
Lévy (2010) and Moore (2013). The research investigated 
the didactic structure adopted by two institutions as 
presented on Web-based material as well as on course 
planning documents available on the institutions’ VLE. 
Focusing on the structure of the virtual lessons, analysed in 
respect to Libâneo’s (1994) conception, it was possible to 
ascertain that each institution presents a unique didactic 
sequence. The results indicate that, on the VLE, didactics is 
always present, although, similarly to face-to-face teaching, 
different conceptions of teaching are implied. 
 
Keywords: Didactics; Distance Education; Virtual 
Environment. 
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I. Introdução 

Segundo Libâneo (2013, p.14), “A educação – ou seja, a prática 
educativa – é um fenômeno social e universal.” Todas as sociedades 
necessitam preparar seus indivíduos para a participação da vida em 
sociedade e, para compreender a didática na sociedade em rede é 
preciso entender o funcionamento deste espaço-tempo chamado 
ciberespaço e as intrínsecas relações da prática educativa com esta 
nova forma de organização social. De acordo com Castells,  

A internet transforma o modo como nos comunicamos, 
nossas vidas são profundamente afetadas por essa nova 
tecnologia da comunicação. Por outro lado, ao usá-la de 
muitas maneiras, nós transformamos a própria internet. 
Um novo padrão sociotécnico emerge nessa interação. 
(2013, p. 10) 

Estamos diante de um fenômeno natural: a sociedade sempre se 
autotransformou. O que se alterou foi a forma rápida que esta 
transformação está ocorrendo, sem permitir tempo para reflexões e 
adaptações sociais. Castells afirma ainda que este padrão nos é 
imposto. Não temos como fugir desta nova realidade ou 
simplesmente deixar as tecnologias fora de nossas salas de aula.  

Não podemos entender a era industrial sem a 
eletricidade. Agora, em nosso tipo de sociedade de 
informação em rede, a infraestrutura básica de tudo o 
que fazemos está nas redes móveis e na internet. 
Estamos neste mundo. Não se trata de uma escolha. A 
gente não pode decidir se a internet é boa ou má como 
não podemos decidir se queremos estar no mundo da 
eletricidade ou não. É a nossa realidade. (CASTELLS, 
2013, online) 
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Castells alerta para o medo que esta nova sociedade desperta 
nos cidadãos em termos de emprego, educação, proteção social e 
estilos de vida, e assevera que:  

Há algo menos objetivo, menos qualificável, mas 
igualmente poderoso em seus efeitos potenciais. Trata-
se de um sentimento potencial de perda de controle, de 
aceleração das nossas vidas, de uma corrida 
interminável rumo a metas desconhecidas – ou cujo 
significado evapora quando são examinados de perto. 
(CASTELLS, 2003, p. 226) 

Com relação a estas alterações no âmbito escolar, Gómez 
sinaliza para necessidade de mudanças radicais nos currículos e nas 
metodologias para adequar as escolas a esta nova sociedade.  
Afirma que a escola da atualidade é uma escola adequada à 
sociedade do século XIX, que privilegia a memorização, no entanto 
hoje,  

Existem apenas três competências básicas, que são 
válidas para todos os estudantes: ser capaz de utilizar 
de maneira crítica e criativa o conhecimento da 
humanidade; ser capaz de colaborar e conviver em 
sociedades cada vez mais heterogêneas; e ser capaz de 
desenvolver-se com autonomia, aprender a aprender. 
(GÓMEZ. 2013, online) 

Muitos aspectos destas competências somente são adquiridos 
através da participação ativa no ambiente tecnológico das redes, 
outros aspectos como valores e atitudes, exigem a participação 
efetiva da própria sociedade, de professores e familiares. A família, 
no entanto, de forma geral, não tem como auxiliar na formação dos 
jovens, uma vez que não foram preparados para isto, nasceram e se 
desenvolveram no ambiente industrial. Gómez informa que: 

A maioria dos pais e das mães não sabe como orientar 
os filhos em determinados assuntos. Como vão orientar 
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para emoções, valores e atitudes se a maioria dos 
intercâmbios entre os jovens ocorre agora pela internet, 
nas redes sociais? É mundo complexo e muito distante 
do mundo dos adultos. (2013, online)  

Para os mais jovens é mais fácil o processo de adaptação da vida 
física ao sistema de rede. “Isso porque eles já nasceram dentro de 
uma cultura digital. Não é uma questão de capacidade tecnológica, 
e sim de cultura e mentalidade. É uma questão de pensar de forma 
diferente”. (CASTELLS, 2013. Online) Diante das possibilidades 
abertas pelas redes digitais, surge a necessidade de incorporação 
das tecnologias nos desenhos globais de teleformação sustentada 
por uma teoria de aprendizagem que justifique esse desenho e o 
delimite (GÓMEZ apud CARVALHO, NEVADO et al., 2007). Não basta 
fazer a transposição das atividades presenciais para o ambiente 
online. É necessário criar o desenho de um curso totalmente online 
ou blended learning1 que incorpore a tecnologia e que esteja em 
sintonia com as práticas educativas da sociedade em rede.   

II. A Didática e a EaD 

Peters (2001, p. 31-33) apresenta três gerações de EaD em 
termos de estruturação didática: 1ª geração – aprendizagem 
através de material impresso com raízes na sala de aula presencial; 
2ª geração – aprendizagem através de teleconferências, com 
transmissão simultânea e atendimento com diálogo simultâneo, 
também com raízes nas salas de aula presenciais onde o número de 
alunos deve ser reduzido para haver o real atendimento; e sinaliza 

                                                 
1 O blended learning, ou B-learning, é um derivado do E-learning, e refere-se a um 
sistema de formação onde a maior parte dos conteúdos é transmitido em curso à 
distância, normalmente pela internet, entretanto inclui necessariamente situações 
presenciais, daí a origem da designação blended, algo misto, combinado. 
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para a terceira geração, utilizando-se das potencialidades do 
computador e da internet – é didaticamente híbrida, oferecendo 
flexibilidade e enorme potencial didático de mudança. Peters 
sinaliza para a possibilidade de criação de um design didático 
criativo a partir das novas tecnologias comunicacionais. Mill (2012, 
p.140) compartilha desta concepção e afirma que “a educação fica 
determinada pela intenção pedagógica dos sujeitos envolvidos e 
pelas possibilidades comunicacionais estabelecidas entre eles”.  De 
acordo com Mill (2012, p.144), a aprendizagem ocorre através das 
interações, na colaboração e na troca, e os AVAs possuem as 
condições tecnológicas necessárias que facilitam a gestão 
pedagógica, além de permitir a gestão administrativa. 

Ao analisar a estruturação das aulas virtuais, elaboradas por 
instituições que oferecem cursos na modalidade EaD verificou-se as 
mesmas dificuldades da observação do cotidiano escolar: a 
necessidade de não se contaminar com o ambiente com qual 
estamos tão familiarizados. Da mesma forma que a prática docente 
presencial, a atuação de quem se propõe a ensinar na modalidade 
de educação a distância perpassa pela estruturação das aulas 
virtuais. Esta estruturação é um dos elementos fundamentais da 
didática, que implicitamente deixa transparecer suas escolhas, a 
filosofia, as teorias de aprendizagem inerentes aos exercícios 
selecionados e a possibilidade de construção do conhecimento 
socialmente aceitável.  

O fenômeno educativo pode ser compreendido como um 
processo prático, resultante da “relação ativa dos indivíduos com o 
meio natural e social, entendido esse meio como ‘culturalmente 
organizado’” (LIBÂNEO, 2011 p. 127). As relações sociais no 
ambiente virtual constituem a cibercultura que, segundo Lemos e 
Levy (2010, p. 26), baseia-se em 3 princípios: a liberação da palavra, 
que desencadeia a conexão e a conversação mundial que 
estabelece uma nova reconfiguração social, cultural e política. Estes 
três princípios estabelecem a força da internet, ou seja, “seu 
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desenvolvimento autônomo à medida que usuários tornaram-se 
produtores da tecnologia e artífices de toda a rede” (CASTELLS 
2003, pg. 28). Em se tratando, portanto, de uma nova 
reconfiguração social, o fenômeno educativo permanece atuando, 
embora com características diferenciadas. Para compreender o 
processo educativo em ambientes virtuais, ou, melhor dizendo, na 
cibercultura, torna-se necessário verificar como cada elemento 
constitutivo se apresenta neste novo espaço de convivência social. 
De acordo com Libâneo (1994, p. 92), os componentes constitutivos 
da didática formam uma unidade, não podendo ser considerados 
separadamente, assim  

os objetivos correspondem já a conteúdos 
(conhecimentos, habilidades e hábitos) e métodos de 
sua apropriação. Os conteúdos são selecionados de 
forma didaticamente assimilável, portanto implicam em 
métodos. Os métodos por sua vez, subordinam-se ao 
conteúdo de cada matéria e ao mesmo tempo às 
características de aprendizagem dos alunos 
(conhecimentos e experiências que trazem, suas 
expectativas, seu nível de preparo, para enfrentar a 
matéria, etc.).  

Neste trabalho de pesquisa procurou-se isolar um dos 
elementos constitutivos da didática para compreender esta 
construção na cibercultura. A escolha restringiu-se, deste modo, ao 
desenho didático do curso, ou seja, à estrutura utilizada para 
apresentar o conteúdo selecionado no ambiente virtual no 
desenvolvimento ao nível das disciplinas.  

O design instrucional, segundo Filatro (2008, p. 3-4) pode 
ocorrer em três níveis, a saber: nível macro, quando se refere ao 
desenho, à implementação e à avaliação de um processo 
educacional de uma instituição; nível meso, quando se refere a um 
programa, um curso ou uma disciplina; e nível micro, ao se reportar 
ao design fino da estrutura de uma unidade de estudo. Neste 
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trabalho, optamos em analisar o design instrucional fino, ou seja, 
nível micro, examinando a estrutura no âmbito de disciplinas.  

Foram selecionadas duas instituições que oferecem cursos na 
modalidade EaD: um curso oferecido a iniciativa privada e outro, na 
esfera pública, com o foco de atender ao objetivo da pesquisa: 
compreender a didática nos ambientes virtuais por meio do design 
instrucional, ou seja, analisar sua estrutura didática.  

Entre os vários cursos existentes no mercado, a opção por 
cursos de graduação e de pós-graduação se fundamenta na 
possibilidade de verificar a tendência do ensino superior entre 
estruturas mais ou menos rígidas na sua elaboração. Um curso de 
graduação e/ou pós-graduação implica em atendimento a um 
público com nível superior e, portanto, que já desenvolveu certo 
grau de autonomia. O aspecto de autonomia é um fator que 
influencia diretamente a construção e elaboração de um curso em 
EaD. A teoria behaviorista, por exemplo, propõe ambientes 
fortemente estruturados para permitir o controle dos processos e a 
possibilidade de testar e de medir o sucesso dos alunos de forma 
precisa, conforme determina os objetivos traçados (MOORE e 
KEARSLEY, 2013, p. 300). 

III. A matriz elaborada  

De acordo com Libâneo (2013, p. 104), “toda atividade humana 
implica um modo de ser realizada, uma sequência de atos 
sucessivos e inter-relacionados para atingir os objetivos”. Partindo 
do princípio de que a atividade docente, mesmo em EaD, é uma 
atividade intencional e organizada, esta deve estar devidamente 
estruturada a fim de alcançar plenamente os objetivos propostos.  

Para identificar as permanências e as alternâncias em duas 
instituições diferentes foi eleita uma série de macro fatores que 
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pode ser adotada como elementos estruturantes didaticamente. 
Libâneo (1994, p. 96) assevera que a “lógica da matéria de estudo é 
insuficiente para determinar a estruturação do ensino” e apresenta 
cinco momentos da metodologia do ensino para uma aula: os 
passos do processo no decorrer da aula, os métodos, as formas e 
procedimentos de docência, os materiais didáticos e técnicas de 
ensino, e a organização da situação de ensino. Neste trabalho, 
tratamos apenas da estruturação do ensino ou a sequência didática.   

Partindo dos elementos descritos por Libâneo foi elaborada uma 
matriz didática que permite observar as possibilidades 
implementadas nos ambientes virtuais de aprendizagem, ou seja, 
entender como vêm sendo construídos os projetos de ensino no 
ambiente virtual. A estrutura didática do trabalho docente 
apresentada por Libâneo (1994, p. 96-98) pode ser assim resumida:  

 

Elementos estruturais segundo Libâneo Funções didáticas 

1- Orientação inicial dos objetivos de 
ensino e aprendizagem 

Motivação / Indicação de habilidades 
para aprendizagem / incitação da 
curiosidade / ilustrações / breves 
exercícios para indicar o assunto a ser 
estudado. 

Despertar a atenção e a atividade 
mental. 

2- Transmissão/assimilação da 
matéria nova. 

Encaminhamento de assunto novo. 
Contato com a matéria de diversas 
formas para juntar elementos e suscitar 
a compreensão. Mobilizar atividade 
pensante e desenvolver capacidades 
cognoscitivas. 

Organização dos conhecimentos e 
entrelaçamentos entre assuntos e 
atividade de sistematização para 
produção de conhecimentos na 
aplicação em situações novas, 
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recordação e consolidação. 

3- Consolidação e aprimoramento dos 
conhecimentos habilidades e 
hábitos. 

Atividades, tarefas e exercícios que 
promovam aprimoramento de 
conhecimentos. Formação de 
habilidades e hábitos e 
desenvolvimento do pensamento 
independente e criativo. 

4- Aplicação de conhecimentos, 
habilidades e hábitos. 

Oportunidade de aplicação e utilização 
dos conhecimentos adquiridos em 
novas situações. 

5- Verificação e avaliação dos 
conhecimentos e habilidades. 

Verificação da aprendizagem em todas 
as etapas do processo. 

Tabela 1. Elementos estruturais e funções didáticas 

Com base nesta tabela foram identificadas permanências e 
alternâncias nas disciplinas das instituições pesquisadas, como por 
exemplo, nos seguintes itens:   

a. A Orientação Inicial dos Objetivos de Ensino e 
Aprendizagem  

A orientação inicial nas disciplinas on-line, tanto quanto nas 
disciplinas presenciais, permite indicar o caminho, incitar a 
curiosidade do aluno, ilustrar uma ideia, motivar para a ação.  
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Figura 1. Objetivo da disciplina Desenvolvimento Gerencial – Instituição B 
Fonte: http://unico.facinter.br/, 2014 

 

 

Figura 2. Objetivo da disciplina Gestão de Cursos a Distância Fonte: 
http://pigead.lanteuff.org/my/ , 2014 
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A orientação inicial nas disciplinas on-line apresenta um discurso 
coloquial, buscando aproximar o aluno por meio de uma conversa 
pessoal. Tanto a instituição A quanto a instituição B (Figuras 1 e 2) 
apresentam os objetivos específicos da atividade no espaço que é 
lido no primeiro contato com a disciplina.  

A função didática da orientação inicial nos cursos das duas 
instituições tem por finalidade aproximar o aluno por meio de uma 
conversa familiar. De acordo com Peters (2001, p. 143), ao 
descrever os objetivos de ensino e aprendizagem geral e específico, 
os cursos estão efetivando a função didática de “direcionar a 
atenção para o conhecimento e o saber a que se aspira”. 

Peters (2001, p. 145) sinaliza as funções didáticas implícitas em 
uma unidade de ensino e estas podem ser observadas nos cursos 
das duas instituições analisadas. A apresentação dos objetivos de 
ensino e aprendizagem permite focar a atenção e “orientar para 
conhecimentos e habilidades específicas a serem adquiridas”. 
Produz no aluno a consciência de perseguir o objetivo. A pré-
orientação e a introdução permitem, segundo Peters (2001, p. 145), 
a função didática de apresentar a estrutura do conhecimento a ser 
construído baseando-o em outros conhecimentos já aprendidos. 

Outro elemento da estrutura implícita é a apresentação da 
referência bibliográfica. Em situações presenciais, a bibliografia, ou 
a apresentação da referência, pode até passar despercebida, mas 
na EaD ela toma um caráter didático mais específico, tornando-se 
importante dentro do texto didático, principalmente quando 
comentada. Segundo Peters (2001), a inclusão da bibliografia nos 
textos de EaD sugere ao aprendiz um itinerário diferenciado, 
instigando a partir da autonomia a busca individual por mais 
conhecimento.  
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b. Transmissão/Assimilação da Matéria Nova 

O segundo elemento estrutural, de acordo com Libâneo (1994, 
p. 105), é a introdução do assunto novo. Apresentar um 
conhecimento novo, supostamente diferente do conhecimento já 
construído pelo aluno, pode ser efetivado de diferentes estratégias 
e recursos midiáticos. Um vídeo, uma imagem, um texto, uma 
dinâmica de leitura, enfim, há várias maneiras de se apresentar um 
assunto novo com o objetivo de juntar elementos e suscitar a 
compreensão. A função didática desta ação é mobilizar a atividade 
pensante e desenvolver capacidades cognoscitivas. A organização 
dos conhecimentos a ser apresentada permite construir o 
entrelaçamento entre assuntos antigos e novos, já estudados e 
inéditos. Esta organização, que deve ser estruturada de forma 
consciente e crítica, resulta em atividade de sistematização para 
produção de conhecimentos na aplicação em situações novas, 
recordação e consolidação. 

Na instituição A verifica-se uma estrutura em que a importante 
ligação com o conhecimento que o aluno já sabe está presente. Há 
a aproximação do assunto novo com os conhecimentos e 
experiências vivenciadas, conforme demonstra a Figura 3 a seguir.  
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Figura 3. Ligação do assunto novo com as experiências do aluno Fonte: 
http://pigead.lanteuff.org/my/ , 2014 

Peters (2001, p. 145) afirma que é importante destacar, 
delimitar e sequenciar o conteúdo para indicar perspectivas à 
continuação de estudos. Este autor comenta o elemento estrutural 
exposição dos conteúdos, como uma estrutura implícita de uma 
unidade de curso, possui a função didática de “resumir para 
concentrar e visualizar os conteúdos aprendidos de forma 
retroativa, prospectiva e contextualizada”.  

A instituição A apresenta os conteúdos por meio de textos de e-
books e de congressos. A instituição B apresenta os conteúdos de 
seus cursos por meio de textos específicos elaborados por 
professores conteudistas e apresentados mediante 
videoconferência e textos resumidos em slides, além da indicação 
de bibliografia.  
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c. Consolidação e Aprimoramento dos Conhecimentos, 
Habilidades e Hábitos 

De acordo com Libâneo (2013, p. 106), “no processo de 
percepção e compreensão da matéria já vai ocorrendo a assimilação 
de conhecimentos”, assim a consolidação dos conteúdos se inicia na 
apresentação e no desenvolvimento das atividades, tarefas e 
exercícios, solicitados no ambiente virtual de aprendizagem. 

Peters (2001, p. 146) afirma que as atividades de retorno 
permitem que o aluno aplique o conhecimento construído em 
outras situações, aplicando em outros contextos e avançando para 
a metacognição.  

A Figura 4 a seguir apresenta atividades avaliativas de um curso 
da instituição B que apresenta atividades objetivas com correção 
automática, avaliações discursivas corrigidas individualmente pelos 
professores/tutores, além de espaços para interação e realização de 
trabalhos em grupo, chats e uploads de trabalhos. 

 

Figura 4. Atividades avaliativas Fonte: http://unico.facinter.br/, 2014 
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d. Aplicação de Conhecimentos, Habilidades e Hábitos 

A utilização de exercícios e de tarefas com o objetivo de treinar 
o conhecimento verificado na apresentação do conteúdo não 
implica na aplicação de conhecimentos e de habilidades. É 
necessário que haja oportunidade para o desenvolvimento e a 
utilização dos conhecimentos adquiridos em novas situações. Assim, 
esta função didática apoia-se em atividades que sejam 
referenciadas à vida do estudante, “estimulando a capacidade de 
análise, síntese, crítica, comparação e generalização”.  

Na instituição A, verifica-se uma atividade que propõe uma 
síntese dos assuntos estudados (Figura 5), consolidando os 
conteúdos apresentados nas semanas anteriores.  

 

Figura 5. Atividade solicitando informações apresentadas durante o curso 
Fonte: http://pigead.lanteuff.org/my/, 2014 
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Na instituição B verifica-se a utilização desta função didática 
desde o planejamento, quando as competências são descritas e as 
tarefas são delineadas para depois serem colocadas em execução, 
conforme descreve a Figura 6. Estas tarefas solicitam ao aluno a 
reelaboração do conteúdo apresentado na aula. O aluno deverá 
apresentar relatório e elaborar documentos embasados, 
exercitando a generalização, a análise e a síntese do conteúdo 
teórico estudado. Esta atividade mental permite o desenvolvimento 
da competência e da habilidade em utilizar o conhecimento teórico 
novo em atividades da vida cotidiana, no caso do profissional a ser 
formado.  

 

Figura 6. Recorte do plano de ensino de uma disciplina. Fonte: 
http://unico.facinter.br/, 2014 



A DIDÁTICA NA SALA DE AULA VIRTUAL  99 

 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: PARCERIAS 3.0 

e. Verificação e Avaliação dos Conhecimentos e 
Habilidades 

A avaliação é um momento crítico e complexo no 
desenvolvimento da atividade docente e do processo de 
aprendizagem. De acordo com Libâneo (2013, p. 217), durante o 
processo de ensino deverá haver momentos de verificação, 
qualificação e apreciação qualitativa.  

A verificação se processa no ato de recolher dados e 
informações acerca da aprendizagem do aluno. Dessa forma temos 
a verificação do ensino-aprendizagem mediante a realização de 
exercícios e tarefas ou de entrevistas, questionamentos diretos, 
entre outras formas de verificação. A função didática tem por base 
o diagnóstico, ou seja, identificar o progresso ou as dificuldades do 
aluno em relação ao conteúdo apresentado.  

A qualificação, ou seja, a ação de adjetivar, acompanha a 
verificação e tem por finalidade atribuir nota ou conceitos. É a 
qualificação que permite análise do progresso do aluno em 
contraponto aos objetivos estabelecidos para o ensino-
aprendizagem.  

A apreciação qualitativa é a conclusão ou síntese do docente 
mediante a aprendizagem do aluno. Os cursos desenvolvidos no 
ambiente virtual (Figura 7) apresentam as mesmas características e 
funções didáticas.  
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Figura 7. Tarefa semanal com orientações avaliativas. Fonte: 
http://pigead.lanteuff.org/my/, 2014 

IV. Considerações Finais 

Ao analisar as instituições que oferecem cursos na modalidade 
EaD e os AVA em que são construídos foi possível identificar as 
mesmas dificuldades da observação do cotidiano escolar, entre elas, 
a necessidade de não se contaminar com o cotidiano com que 
estamos tão familiarizados.  

A prática docente no ambiente virtual perpassa pela 
estruturação das aulas virtuais, elemento fundamental da didática, 
que implicitamente deixa transparecer suas escolhas, a filosofia, as 
teorias de aprendizagem inerentes aos exercícios selecionados e a 
possibilidade de construção do conhecimento socialmente 
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aceitável. Todas as gerações necessitam preparar seus indivíduos 
para a participação da vida em sociedade e, para compreender a 
didática na sociedade em rede, é preciso entender o funcionamento 
deste espaço-tempo chamado ciberespaço e as intrínsecas relações 
da prática educativa com esta nova forma de organização social, a 
cibercultura.  

A transformação da sociedade pelo advento da internet não é 
simples. Ao utilizar a internet, cria-se um novo padrão social e 
tecnológico, em que a comunicação instantânea e a informação em 
tempo real produzem novos padrões de comportamento. Estamos 
diante de um fenômeno: a sociedade sempre se autotransformou. 
O que se alterou foi a forma rápida que esta transformação está 
ocorrendo, sem permitir tempo para reflexões e adaptações sociais. 
Este padrão nos é imposto. Não temos como evitar esta nova 
realidade ou simplesmente deixar as tecnologias fora de nossas 
salas de aula. A rapidez com que o mundo se transforma a partir da 
internet e da comunicação em rede produz novos 
condicionamentos a vida em sociedade em termos de emprego, 
educação, proteção social e estilos de vida. O homem moderno não 
tem mais a perspectiva de um emprego para toda a vida e a 
educação profissional se ajusta no dia a dia com a necessidade 
constante de atualização e capacitação.  

A educação passa a ter um caráter menos perene. Há a 
necessidade de mudanças radicais nos currículos e nas 
metodologias para adequar as escolas a esta nova sociedade. A 
educação na sociedade em rede requer a aprendizagem contínua 
com a utilização do conhecimento da humanidade de maneira 
crítica e criativa. O aluno deverá ser capaz de colaborar e conviver 
em ambiente tão heterogêneo e volátil, além de aprender a 
aprender, desenvolvendo-se com autonomia. Muitos aspectos 
destas competências somente são adquiridos por meio da 
participação ativa no ambiente tecnológico das redes; outros 
aspectos, como valores e atitudes, exigem a participação efetiva na 
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própria sociedade. Nesse cenário, não basta somente fazer a 
transposição das atividades presenciais para o ambiente on-line. É 
necessário criar o desenho de um curso totalmente on-line (ou 
mesmo blended learning) que incorpore a tecnologia e que esteja 
em sintonia com as práticas educativas da sociedade em rede.  

Neste artigo discute-se parte de uma pesquisa que investiga a 
didática em cursos online. Na pesquisa foram observados os 
seguintes aspectos de duas diferentes instituições: a introdução das 
aulas virtuais, a apresentação do conteúdo, a proposta de exercício 
ou consolidação da aprendizagem e a avaliação. Percebeu-se que 
ambas apresentam uma estruturação didática própria. Na 
instituição A foram analisadas as disciplinas de um curso de pós-
graduação para professores. A instituição A possui uma estrutura 
mais flexível, os conteúdos são apresentados por meio de arquivos 
de texto, em sua maioria disponíveis na rede como documentos no 
formato Doc, Open Office, PDF, disponibilizados por anais de 
congressos ou instituições acadêmicas, ou ainda vídeos do Youtube, 
além de textos construídos especialmente para o curso. Toda 
prática educativa se desenvolve por meio das discussões na 
ferramenta fórum e de produção textual. Cada tutor tem liberdade 
para conduzir as discussões de leitura, interpretação, reflexão, 
exemplificação e síntese, com muita interação tutor-aluno e aluno-
aluno. Observa-se gradativa autonomia dos alunos ao perceber a 
dinâmica, oferecendo sugestões de leituras, imagens e vídeos para 
os debates. 

A instituição A é menos estruturada apresentando uma linha 
geral de organização – módulos ou tópicos semanais, textos ou 
vídeos para leitura e fóruns para debates. Apresenta ainda 
solicitação de tarefas para consolidação da aprendizagem. Os cursos 
da instituição A apresentam flexibilidade quanto às discussões dos 
textos. Apesar de todas as turmas terem acesso ao mesmo texto ou 
vídeo semanal, as discussões se processam de forma interativa por 
meio da ferramenta fórum. O tutor interage com o grupo sob sua 
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responsabilidade e as diferenças individuais se evidenciam. São 
realizadas interferências culturais e sugestões de outras leituras, 
outros vídeos e exemplos pessoais. 

Na instituição B foram observadas disciplinas de cursos de 
graduação. A instituição B apresenta seu conteúdo mediante 
videoconferências construídas especialmente para cada aula, em 
formato semelhante à sala de aula presencial. A estrutura é bem 
rígida, com os conteúdos bem delineados, os textos especialmente 
construídos para as disciplinas, as aulas gravadas com todo o 
conteúdo a ser estudado. Não há espaço para sugestões e 
interações em que o conteúdo seja questionado e discutido. As 
interações ofertadas são para dúvidas quanto ao entendimento das 
orientações e do conteúdo, de forma isolada, um para um. A 
instituição B  apresenta cada aula com um vídeo próprio, exercícios 
e atividades para verificação da aprendizagem especialmente 
elaboradas. Observa-se que na instituição B o conteúdo exposto, as 
aulas apresentadas e os exercícios são os mesmos para todo o 
Brasil.  

As duas instituições se utilizam de ambientes virtuais de 
aprendizagens, sendo que a instituição A utiliza o MOODLE, 
enquanto que a instituição B se utiliza do CLAROLINE. As duas 
plataformas são gratuitas, de código livre, gerenciadas por 
instituições internacionais.  

Independentemente, no entanto, da plataforma utilizada, se 
MOODLE ou CLAROLINE, dos recursos para apresentação dos 
conteúdos, se textos escolhidos e disponibilizados na web (artigos 
de congressos, documentos oficiais, reportagens etc.) ou 
especialmente construídos para apresentação da disciplina (slides e 
videoaulas), observa-se a presença de elementos fundamentais da 
didática. De acordo com Libâneo (1994, p. 69), mesmo quando a 
Pedagogia não tem uma proposta explícita de didática “há uma 
didática implícita na orientação do trabalho escolar”. Assim 
percebe-se que todos os formatos adotados explicitam, pela 
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maneira de construir a proposta de ensino, uma dimensão didática 
importante para o ensino em AVA.  

O formalismo técnico enunciado por Candau (2011, p. 34) nos 
coloca numa lógica em que se encara a tecnologia como única 
forma possível de estruturar um ambiente virtual. No entanto, por 
meio desse estudo acredita-se que é pela dimensão didática que as 
instituições e seus gestores explicitam suas crenças sobre ensino, 
aprendizagem, ideal de homem e sociedade.  

As diferenças apontadas na elaboração dos cursos é uma 
constatação de que, no ambiente on-line, a didática está sempre 
presente, tal qual no ambiente presencial, retratando as diferentes 
concepções de ensino. Assim, verificam-se as mesmas 
características da didática presencial nos ambientes virtuais de 
aprendizagem. No ambiente virtual a interação instrucional nas 
duas instituições apresenta-se ora mais estruturada ou menos, 
explicitando uma concepção de ensino e de aprendizagem que 
perpassa o formalismo técnico. Cada instituição buscou uma forma 
de desenhar seu curso dentro de uma orientação didática própria. 
Não foi possível constatar se consciente ou inconscientemente as 
instituições optaram por esta ou aquela forma de apresentar o seu 
conteúdo ou de estruturar seus cursos. A explicitação de como as 
instituições elaboram cada etapa de ensino poderá possibilitar 
opções mais conscientes e cursos mais eficientes.  

A didática na cibercultura demanda ainda outros pontos de 
análise. As relações espaço-tempo são muito intensas, flexíveis, 
instantâneas, exigindo maiores estudos. Cabe ocupar este espaço, 
compreendendo e teorizando o fazer dos EaD nos AVA. Cada 
instituição leva em conta seu público alvo, sua concepção de 
ensino, sua capacidade em utilizar os recursos da internet. Analisar 
as ideologias que perpassam pela didática no ciberespaço e situar a 
prática pedagógica no contexto histórico-social é uma opção 
necessária. Torná-la visível pode ser a oportunidade para um 
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posicionamento mais reflexivo sobre a didática nos ambientes 
virtuais de ensino. 
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RESUMO 
A web 2.0 se baseia na arquitetura da participação, onde o 
sujeito tem a possibilidade de utilizar, criar, recriar e 
compartilhar conteúdo por meio de diferentes aplicações. 
Estudos atuais apontam o uso de aplicações web 2.0 na 
educação na perspectiva de Ambientes Pessoais de 
Aprendizagem ou Personal Learning Environment (PLE). Um 
PLE se organiza a partir de experiências clássicas, que 
configuram a educação formal, e as novas experiências 
possibilitadas pelas tecnologias da informação e 
comunicação, especialmente as aplicações da web 2.0. Este 
estudo tem como objetivo analisar as possibilidades de três 
diferentes aplicações web, Twitter, Prezi e Slideshare, para a 
constituição do PLE no contexto do ensino fundamental. A 
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metodologia consiste em uma pesquisa qualitativa, 
caracterizada como estudo de caso. O desenvolvimento da 
pesquisa envolveu três etapas: o resgate teórico, o processo 
de coleta de dados e a análise dos resultados à luz dos 
estudos sobre PLE. O resgate teórico envolveu estudos na 
área de web 2.0 e PLE. O processo de coleta de dados 
envolveu quatro fases: a definição das categorias de análise, a 
elaboração do instrumento de coleta de dados, o 
desenvolvimento de atividade prática com os alunos, a fim 
de explorar as aplicações Twitter, Prezi e SlideShare e, por 
fim, a aplicação dos questionários para verificar a percepção 
dos alunos sobre as ferramentas. Resultados apontam que o 
uso articulado dessas aplicações pode contribuir para a 
formação do PLE, a fim de atender as necessidades de 
estudo de cada sujeito.   
 
Palavras-chave: Informática na Educação, Web 2.0, 
Ambiente Pessoal de Aprendizagem. 
 

On the possibilities of web 2.0 tools for the construction of 
personal learning environments 
 
ABSTRACT 
Web 2.0. is based on an participatory architecture, in which 
the individual can use, create, recreate and share content 
utilising different applications. Recent research points 
towards the use of Web 2.0 applications in education from 
the perspective of Personal Learning Environments (PLE). 
A PLE is organized with basis on traditional experiences 
that constitute formal education and new experiences 
enabled by ICT, especially Web 2.0 applications. This study 
aims at analysing the possibilities of 3 different Web 
applications, Twitter, Prezi and Slideshare, for the 
construction of a PLE within the context of compulsory 
education. The methodology adopted is the case study. The 
research has involved three stages: literature review, data 
collection and data analysis. The literature survey has 
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encompassed research on Web 2.0 and PLE. Data collection 
has been conducted in 4 stages: definition of the analytical 
categories, creation of the data collection tool, development 
of practical activities with students and questionnaire 
deployment. Findings suggest that the integrated use of 
these applications can contribute in the design of a PLE that 
meets the study needs of each participant. 
 
Keywords: ICT in Education, Web 2.0, Personal Learning 
Environment. 
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I. Introdução 

Desde a sua popularização em 1990 até os dias atuais, a Internet 
passou por significativas mudanças. Este estudo foca na world wide 
web, ou apenas web, que pode ser entendida como o modelo de 
compartilhamento de informações construído sobre a Internet.  

Inicialmente, a web se caracterizava por websites como 
unidades isoladas, ou seja, era estruturada através de sites, também 
chamados de páginas web, que apresentavam todo conteúdo online 
sem oferecer a possibilidade de interação entre os internautas 
(BLATTMANN e SILVA, 2007). Assim, a primeira geração da web 
marcou a era dos mecanismos de busca, acesso a documentos e 
websites. Portanto, enfatizava conexões entre computadores e 
informação. 

Já a segunda geração, conhecida como web 2.0, surgiu no ano 
2000. O criador do termo web 2.0, O’Reilly (2007), destaca que se 
trata de uma geração da web mais interessante e importante, com 
novos sites e aplicativos surgindo de forma muito rápida e 
surpreendente.  Assim, a web 2.0 se caracteriza por uma variedade 
de diferentes aplicações e serviços, que possibilitam a participação 
e a troca de informações entre os sujeitos.  

Por fim, a terceira geração da web, chamada de web 3.0, é 
também conhecida como web semântica. Essa geração prevê que 
os conteúdos online estarão organizados e personalizados para cada 
internauta, sites e aplicações inteligentes, além de uma publicidade 
baseada nas pesquisas e comportamentos. Na visão de Hendler 
(2010), pode-se entender a web 3.0 como a integração de 
tecnologias, proporcionando aplicações web de larga escala.  

O presente estudo foca no contexto da web 2.0. Essa dispõe de 
uma variedade de aplicações, como blogs e micro-blogs (ex.: 
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Twitter), compartilhamento de arquivos (ex.: Dropbox, Slideshare), 
produção de conteúdo (ex.: Prezi), compartilhamento de vídeos 
(ex.: YouTube), redes sociais, como Facebook ou Linkedin e outras. 
Essas diferentes aplicações caracterizam-se pela possibilidade de 
participação e intervenção dos sujeitos, possibilitando a interação 
de muitos-para-muitos (O’REILLY, 2007). Nessa perspectiva, 
entende-se que elas podem ser utilizadas no contexto educativo, a 
fim de impulsionar processos de ensino e de aprendizagem com 
base na interação entre os alunos.  

Estudos atuais apontam o uso da web 2.0 no contexto educativo 
na perspectiva de PLE - Personal Learning Environments ou 
Ambientes Pessoais de Aprendizagem (CASTAÑEDA, ADELL, 2013, 
KOMPEN, COSTA, 2013, BASSANI, BARBOSA, 2014). Conforme 
Castañeda e Adell (2013), em um PLE os sujeitos integram as 
experiências clássicas da educação formal, com as novas 
experiências possibilitadas pelas tecnologias da informação e 
comunicação, especialmente as aplicações e serviços da web 2.0. O 
foco do PLE também contempla a questão da aprendizagem ao 
longo da vida. Dessa forma, o uso de aplicações web se torna 
importante porque as pessoas aprendem a todo o momento e, 
principalmente, aprendem ao longo da sua vida (CASTAÑEDA, 
ADELL 2013). Assim, o PLE não é uma única aplicação ou 
ferramenta, mas uma coleção de diversas ferramentas com as mais 
diversas funcionalidades, que são utilizadas e reutilizadas conforme 
as necessidades e interesses dos estudantes (KOMPEN, COSTA, 
2013). 

Destaca-se que, neste estudo, as ferramentas da web 2.0 são 
entendidas como artefatos tecnológicos digitais, sob a perspectiva 
de Bassani et al (2013). Conforme as autoras, “a ferramenta situa-
se, para além de um espaço que possibilita a produção e a 
distribuição de conteúdos educativos, como um espaço relacional 
de compartilhamento e trocas sociais” (BASSANI et al, 2013, p. 291). 
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Nessa perspectiva, busca-se investigar como o uso das 
ferramentas web no contexto da educação presencial pode 
impulsionar a formação de um PLE. Portanto, a pesquisa aqui 
apresentada teve como objetivo analisar as possibilidades das 
ferramentas Twitter, Slideshare e Prezi para a constituição de PLE, 
no contexto do ensino fundamental.  

O texto está assim organizado: a seção 2 apresenta um resgate 
teórico sobre os conceitos de web 2.0 e PLE;  a seção 3 apresenta o 
percurso da pesquisa, que envolve a definição das categorias de 
análise, a elaboração do instrumento de coleta de dados, o 
desenvolvimento de atividade prática com os alunos, a fim de 
explorar as aplicações Twitter, Prezi e SlideShare, e a aplicação dos 
questionários para coletar a percepção dos alunos sobre as 
ferramentas; por fim, na seção 4, as considerações finais.  

II. Web 2.0 e PLE 

Para Franklin e Harmelen (2007), a web foi, durante um longo 
período de tempo, um repositório de informações alimentado 
apenas por pessoas especializadas na área. Assim, nesta fase da 
web, os conteúdos eram disponibilizados por alguns autores para 
um público passivo. Para Coutinho (2007), entre as características 
desta primeira fase da web, pode-se destacar que o usuário é 
apenas o consumidor da informação; há obstáculos técnicos para o 
desenvolvimento e programação destas páginas na web; há 
necessidade de software específico para a criação das páginas; além 
disso, para ter um espaço na rede, a maioria dos servidores 
necessita de pagamento; existe menor número de ferramentas e 
possibilidades de recursos para a elaboração das páginas web.   

A segunda geração da web, conhecida como web 2.0, apresenta 
uma mudança conceitual. Na web 2.0, os usuários passam a 
produzir e a publicar seus próprios conteúdos. A arquitetura da web 
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2.0 possibilita que o conteúdo produzido por um determinado 
sujeito ou por um determinado grupo de sujeitos seja 
compartilhado por meio das diferentes ferramentas e do software 
social da web 2.0. Conforme Primo e Brambilla (2005), o software 
social se constitui em um número de tecnologias empregadas para 
a comunicação entre pessoas e grupos por meio da Internet. Um 
link de vídeo do YouTube, por exemplo, pode ser postado no Twitter 
e compartilhado por muitos outros seguidores, que podem reenviar 
a outros sujeitos que utilizam esta ferramenta, além de também ser 
postado e divulgado em muitas redes sociais, como é o caso do 
Facebook. 

No entanto, é importante ressaltar que a emergência da web 2.0 
não é uma revolução de caráter tecnológico, tratando-se, antes, de 
acordo com Downes (2005), de uma revolução de ordem social. 
Segundo este autor, a mudança na web ocorre no momento em que 
a informação deixa de ser transmitida e consumida de um para 
muitos e passa para uma plataforma em que os conteúdos são 
criados, partilhados e reelaborados por todos. A web 2.0 é, assim, 
vista como uma plataforma através da qual o utilizador cria, recria, 
partilha e utiliza conteúdos. 

Na visão de Weller (2011), esta é uma era educativa de grande 
abundância, pois é possível acessar de forma rápida e simples todas 
as informações e conteúdos que se construiu em diversos outros 
momentos da vida escolar. Além disso, também se pode discutir e 
recriar, junto a outras pessoas, conteúdos e assuntos diversos.  

Existe a possibilidade de acessar uma grande quantidade de 
informações sobre qualquer assunto proveniente de diversas 
fontes, com perspectivas diferentes e de múltiplas origens, em uma 
extraordinária diversidade de formatos. Possibilita-se que toda essa 
quantidade de informações alcance diversas pessoas permitindo, 
assim, a utilização da informação em qualquer momento, e, ainda, 
em diferentes ferramentas, idiomas e locais. Assim, todos os 
recursos advindos das tecnologias são multiplicados, diversificados 
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e personalizados de maneira extraordinária em torno da 
aprendizagem. Portanto, entende-se que a web 2.0 potencializa a 
formação de ambientes de aprendizagem.  

O conceito de PLE foi abordado pela primeira vez por Olivier e 
Liger (2001) no projeto NIMLE (Northern Ireland Integrated 
Managed Learning Environment) financiado por Joint Information 
Systems Committee (JISC)1 na Grã-Bretanha. Nesse projeto aparece 
a ideia de aprendizagem em um ambiente centrado na evolução do 
aluno e na aprendizagem pessoal e ao longo da vida. Desde então, 
diferentes estudos vêm sendo realizados na área, focando 
especialmente em duas diferentes perspectivas: tecnológica e 
pedagógica. 

Anderson (2007) entende que o PLE pode ser considerado como 
um espaço virtual no qual o sujeito da aprendizagem acessa, 
adiciona, configura e manipula diversos conteúdos a partir de suas 
experiências de aprendizagem. Harmelen (2008) entende que o PLE 
pode ser entendido como sistemas que ajudam os alunos a 
tomarem o controle e gestão da sua própria aprendizagem através 
da definição das suas metas próprias de aprendizagem, gerando 
conteúdos e processos e, finalmente, estabelecendo comunicação 
com outros processos de aprendizagem. Em uma perspectiva muito 
próxima, Wilson (2008) entende que o PLE não é uma pequena 
parte de um determinado software, mas se caracteriza como 
ambientes onde pessoas, ferramentas, comunidades e recursos 
interagem de uma forma muito natural.  

Em outra perspectiva, Downes (2007) compreende o PLE como 
uma aproximação dos sujeitos na web e não como uma aplicação. 
Lubensky (2006) entende PLE como uma possibilidade que o 
indivíduo possui para acessar, agregar, configurar e manipular 
tecnologias digitais durante as suas experiências de aprendizagem. 

                                                 
1 Maiores informações podem ser conferidas no site http://www.jisc.ac.uk/about, 
acessado em 21 de julho de 2013.  



AMBIENTES PESSOAIS DE APRENDIZAGEM: O PERCURSO DA...  117 

 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: PARCERIAS 3.0 

Para Siemens (2007), o PLE deve sua existência ao desenvolvimento 
de tecnologias que se centram na interação social e na colaboração, 
características da web 2.0.  

Castañeda e Adell (2013) afirmam que um PLE se constitui a 
partir de ferramentas, mecanismos e atividades para ler, escrever e 
compartilhar (Figura 1). As ferramentas são os programas ou 
aplicações da web 2.0, os mecanismos são as possibilidades que 
cada ferramenta oferece e as atividades referem-se ao que pode ser 
realizado a partir de cada ferramenta. 

 

Figura 1. Partes do PLE.  
Fonte: adaptado de CASTAÑEDA, ADELL, 2011 p.16 

 

Conforme Castañeda e Adell (2013), a primeira parte de um PLE 
envolve as ferramentas, os mecanismos e as atividades de leitura. 
São ferramentas como blogs, canais de vídeo, newsletter, sites e 
outras, que possibilitam a busca e o acesso a informações, por meio 
de curiosidade e/ou iniciativa. 

 A segunda parte do PLE se caracteriza por ferramentas, 
mecanismos e atividades que possibilitam a reflexão sobre a 
informação, sua reelaboração e a produção de conteúdo. Portanto, 
o resultado da organização e da reflexão, com base nas diferentes 
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fontes de informação, pode ser sistematizado por meio de 
atividades diversificadas (por ex.: escrever um diário, fazer um 
mapa conceitual, publicar um vídeo próprio, etc.) e registrado em 
diferentes ferramentas web, como blogs, cadernos de notas, 
páginas web, entre outras.  

Por fim, o PLE é composto por ferramentas, mecanismos e 
atividades para compartilhar. Esta é considerada a parte mais 
relevante do PLE, uma vez que “inclui as outras pessoas como 
fontes de informação e as nossas interações com elas com 
experiências que enriquecem nosso conhecimento” (CASTAÑEDA, 
ADELL, 2013, p. 17). Portanto um PLE é formado pelas “minhas 
coisas”, mas também inclui as interações com os demais sujeitos, 
que constituem a Rede Pessoal de Aprendizagem, ou Personal 
Learning Network (PLN). O compartilhamento da produção 
individual e o diálogo entre os sujeitos é possível por meio do 
software social e sites de redes sociais.  

Em seguida, Castañeda e Adell (2013) apresentam um esquema 
para demonstrar como, a partir da elaboração do conceito de PLE, 
distribuem-se o uso das ferramentas, mecanismos e atividades para 
cada uma das três partes constituintes do PLE, conforme Figura 2. 
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Figura 2. Partes de formação de PLE.  
Fonte: (CASTAÑEDA, ADELL, 2013, p. 20) 

Assim, neste estudo assume-se, seguindo a visão de Castañeda e 
Adell (2013), que esses três aspectos (ler, escrever e compartilhar) 
constituem o PLE e cada pessoa tem o seu PLE, que não é estático, 
mas está em contínuo movimento, recriando-se a cada vez. 
Portanto, novas ferramentas podem ser constantemente agregadas 
no PLE.  
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Conforme dito anteriormente, este estudo busca analisar três 
diferentes ferramentas web: Twitter, Prezi e Slideshare. O percurso 
da pesquisa encontra-se delineado a seguir. 

III. O percurso de pesquisa 

Esta pesquisa, desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-
Graduação em Diversidade Cultural e Inclusão Social da 
Universidade Feevale/RS, se articula a um estudo mais amplo que 
visa delinear uma proposta para o uso do software social na 
educação, no contexto dos anos finais do ensino fundamental2.  

O recorte da pesquisa, aqui apresentado, busca aprofundar 
estudos na área de PLE, especialmente na análise do potencial de 
ferramentas para a constituição de PLE sob a perspectiva de alunos 
do ensino fundamental. Parte-se do seguinte problema de pesquisa: 
qual o potencial das ferramentas Twitter, SlideShare e Prezi para 
constituir o PLE na perspectiva do ler, escrever e compartilhar? 

Portanto, o objetivo desta pesquisa é investigar as possibilidades 
das ferramentas Twitter, Slideshare e Prezi, a fim de contribuir para 
a formação do PLE.  

A escolha dessas ferramentas não foi aleatória. Elas foram 
selecionadas a partir do estudo desenvolvido anualmente pelo 
Centre for Learning and Performance Technologies, que aponta um 
ranking das ferramentas mais utilizadas no contexto educativo - The 

                                                 
2 Este estudo é um recorte de uma dissertação de mestrado desenvolvida na 
Universidade Feevale/RS, no âmbito do projeto “Ensinar e aprender em/na rede: a 
arquitetura de participação da web 2.0 no contexto da educação presencial”, que 
tem apoio financeiro do CNPq, por meio do edital MCTI/CNPq/MEC/CAPES No 
18/2012. 
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Top 100 Tools for Learning3, e com base em três critérios de 
seleção:  

a) ser uma aplicação da web 2.0;  

b) permitir cadastro e utilização para público com idade a partir 
dos 12 anos, considerando idade do público-alvo do estudo; 

c) possibilitar acesso via web sem necessidade de configurações 
especiais.  

A pesquisa, de abordagem qualitativa, se caracteriza como 
estudo de caso. O estudo envolveu 30 alunos de 7o ano do ensino 
fundamental, regularmente matriculados em uma Escola de 
Educação Básica de natureza filantrópica, no segundo semestre de 
2013. A pesquisa foi realizada no contexto de um programa de 
cursos de informática oferecidos no turno inverso, ou seja, os 
estudantes cursam o 7º ano no turno da tarde e, no turno da 
manhã, realizam cursos de informática. 

Os cursos de informática oferecidos pela escola abordaram os 
aplicativos Microsoft Office Excel, Microsoft PowerPoint na versão 
2010 e o navegador Internet Explorer 9.0, totalizando uma carga 
horária de 72h. Foram organizadas duas turmas, com 15 alunos 
cada, visto que o laboratório da escola possui 15 máquinas. Assim 
foi possível disponibilizar um computador por aluno.  

O desenvolvimento desta pesquisa envolveu três etapas: resgate 
teórico, coleta de dados e análise dos resultados. 

A primeira etapa da pesquisa foi o resgate teórico, que envolveu 
estudos na área de web 2.0 e PLE.  

A segunda etapa, caracterizada pelo processo de coleta de 
dados, envolveu quatro fases:  

                                                 
3 Disponível em http://c4lpt.co.uk/top-100-tools-2012/ - acessado em fevereiro de 
2013. 
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a) a definição das categorias de análise e indicadores, a partir 
dos estudos sobre PLE; 

b) a elaboração do instrumento de coleta de dados, em formato 
de questionário, com base nas categorias de análise; 

c) o desenvolvimento de atividade prática com os alunos, a fim 
de explorar as aplicações Twitter, Prezi e SlideShare; 

d) a aplicação dos questionários, a fim de coletar dados sobre a 
percepção dos alunos sobre as ferramentas. 

Por fim, a terceira etapa da pesquisa envolveu a análise dos 
dados coletados por meio do instrumento elaborado a partir das 
categorias de análise. Buscou-se analisar as possiblidades das 
ferramentas para a constituição do PLE.  

A pesquisa encontra-se detalhada nas seções a seguir. 

a. Construção do instrumento de coleta de dados 

Esta seção aborda o processo de elaboração do questionário 
com base no referencial teórico que embasa o presente estudo.  

Optou-se pela escala Likert para a elaboração do questionário. 
Inventada em 1932 por Rensis Likert, tal escala tem o objetivo de 
medir atitudes e comportamentos utilizando opções de respostas 
que variam de um extremo ao outro. Além disso, na visão de Mattar 
(2005), a escala Likert pode ser utilizada em uma série de 
afirmações em relação ao objeto pesquisado, onde o respondente 
não apenas concorda ou discorda da afirmação, mas indica o grau 
de concordância ou discordância. 

A escala utilizada para compor a tabela Likert foi assim definida: 

 5 – Concordo totalmente; 
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 4 – Concordo; 

 3 – Não concordo, nem discordo; 

 2- Discordo 

 1 – Discordo totalmente 

 SCO – (Sem condições de opinar) 

Uma vez definido os pesos e descrições da escala Likert, 
apresenta-se o percurso teórico utilizado para a elaboração das 
questões do questionário para a formação de PLE, conforme Figura 
3.  

 

Figura 3. Esquema do percurso teórico da construção do questionário PLE. 

Conforme Figura 3, observa-se que o percurso teórico envolveu 
três etapas: a) definição das categorias de análise; b) definição dos 
indicadores de PLE; c) elaboração das questões.  

As categorias de análise foram definidas com base nos estudos 
de Castañeda e Adell (2013):  
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a) ferramentas e estratégias de leitura; 

b) ferramentas e estratégias de escrita; 

c) ferramentas e estratégias de compartilhamento. 

A primeira categoria, que envolve ferramentas e estratégias de 
leitura, faz referência a possibilidade de um sujeito perceber 
determinada ferramenta como potencial fonte de conteúdo, além 
de vivenciar experiências relacionadas à navegação e pesquisa de 
informações. 

A segunda categoria, ferramentas e estratégias de escrita, busca 
analisar determinada ferramenta quanto às possibilidades de 
produzir conteúdo a partir da leitura e reflexão. 

Por fim, a terceira categoria, ferramentas e estratégias de 
compartilhamento, refere-se ao potencial da ferramenta para a 
discussão e a troca e de ideias, na perspectiva da formação de redes 
pessoais de aprendizagem. 

Depois de definidas as categorias, partiu-se para a construção 
dos indicadores para orientar a elaboração do questionário sobre 
PLE. A definição dos indicadores foi balizada pelos estudos teóricos, 
onde foram destacadas palavras-chave selecionadas a partir de 
conceitos dos principais autores utilizados neste estudo: Harmelen 
(2008), Lubensky (2006), Wilson (2008), Dowes (2007). As palavras-
chave estão listadas no Quadro 1. 
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Harmelen 
(2008) 

Lubensky (2008) Wilson (2008) Dowes (2007) 

Metas próprias 

Atratividade 

Diversão 

Possibilidades de 
agregar 

Novas 
tecnologias 

Único ambiente 

Alterar 
configurações 

Interagir de 
forma natural 

Naturalidade ao 
utilizar 
ferramentas 

 

Criar 

Compartilhar 

Reelaborar 

 

Quadro 1. Categorias de Análise de PLE. Fonte: (HARMELEN, 2000; 
LUBENSKY, 2008; WILSON, 2008; DOWES, 2007). 

A definição dos indicadores ficou assim organizada: 

a) ferramentas e estratégias de leitura: 

- atratividade: verifica se a ferramenta apresenta alguma 
atratividade como fonte de informação; 

- metas próprias: verifica se a ferramenta possibilita pesquisar 
informações que vão além do que o aluno está aprendendo no 
contexto escolar, atingido assim suas metas próprias de 
aprendizagem; 

- novas tecnologias: analisa a possibilidade do aluno em 
aprender novas tecnologias ao utilizar a ferramenta; 

- diversão: procura analisar as possibilidades do aluno aprender 
divertindo-se, contribuindo ainda mais para a aprendizagem de 
qualquer conteúdo.  

b) ferramentas e estratégias de escrita:  

- reelaborar: verifica se a ferramenta permite reelaborar um 
determinado conteúdo produzido pelo aluno durante as aulas do 
curso de informática;  
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- interagir de forma natural: analisar as possibilidades de 
interação dos alunos nas ferramentas; 

- criar: analisa as possibilidades das ferramentas para criar novos 
arquivos e mensagens; 

- possibilidades de agregar: verifica as possibilidades da 
ferramenta em agregar algo na informação existente. 

c) ferramentas e estratégias de compartilhamento:  

- compartilhar: analisa se as ferramentas têm recursos para 
compartilhar a informação; 

- único ambiente: analisa se a ferramenta, quanto utilizada junto 
a outras ferramentas, incentiva a troca de informações referentes 
aos conteúdos estudados; 

- naturalidade ao utilizar ferramentas: verifica a naturalidade do 
aluno em utilizar cada uma das três ferramentas, contribuindo 
assim para que os mesmos consigam refletir e discutir os assuntos 
abordados da forma mais natural e espontânea possível; 

- alterar configurações: analisa as possibilidades do aluno em 
alterar algumas configurações da ferramenta, tais como plano de 
fundo, foto, imagens personalizadas, entre outros. 

A Tabela 1 apresenta a estrutura do questionário, que foi 
organizado a partir das categorias e indicadores estabelecidos. 

 

NÚME
RO DA 
QUEST
ÃO 

CATEGORIA 1:  

Ferramentas e 
Estratégias de 
LEITURA 

5- 
concord
o 
totalme
nte 

4- 
concor
do 

3- não 
concor
do 
nem 
discor
do 

2- 
discor
do 

1- 
discord
o 
totalme
nte 

SCO 
(Sem 
condiç
ão de 
opinar
) 

1 INDICADOR: 
Atratividade  

      

2 INDICADOR:       
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Metas próprias 

3 INDICADOR: 

Novas 
Tecnologias 

      

4 INDICADOR: 

Diversão 

      

 CATEGORIA 2: 

Ferramentas e 
Estratégias de 
ESCRITA. 

5- 
concord
o 
totalme
nte 

4- 
concor
do 

3- não 
concor
do 
nem 
discor
do 

2- 
discor
do 

1- 
discordo 
totalme
nte 

SCO 
(Sem 
condiç
ão de 
opinar
) 

5 INDICADOR: 
Reelaborar 

      

6 INDICADOR: 
Interagir de 
forma natural 

      

7 INDICADOR: 

Criar 

       

8 INDICADOR: 
Possibilidades de 
agregar 

       

 CATEGORIA 3: 
Ferramentas e 
Estratégias de 
COMPARTILHAM
ENTO 

5- 
concord
o 
totalme
nte 

4- 
concor
do 

3- não 
concor
do 
nem 
discor
do 

2- 
discor
do 

1- 
discordo 
totalme
nte 

SCO 
(Sem 
condiç
ão de 
opinar
) 

9 INDICADOR: 
Compartilhar 

      

10 INDICADOR:     
Único Ambiente 

      

11 INDICADOR: 
Naturalidade ao 
utilizar 
ferramentas  

      

12 INDICADOR:    
Alterar 
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configurações  

Tabela 1. Estrutura do questionário. Fonte: SILVEIRA, 2013. 

Por fim, tendo como base as categorias e respectivos 
indicadores, foi possível elaborar as questões.  

Para a categoria Ferramentas e estratégias de leitura, foram 
definidas as seguintes questões:  

a) A ferramenta tem alguma atratividade para começar a buscar 
a informação desejada. 

b) A ferramenta possibilita fazer pesquisas de assuntos que não 
estão sendo trabalhados no colégio, atingindo assim minhas 
próprias metas de minha aprendizagem. 

c) Ao trabalhar com essa ferramenta tenho a possibilidade de 
aprender novas tecnologias. 

d) Ao utilizar a ferramenta na aula de informática, a 
aprendizagem tornou-se muito mais divertida. 

Na categoria Ferramentas e estratégias de escrita, as questões 
são: 

a) Depois de construído algo na ferramenta foi possível, em 
outro momento, acessar esse conteúdo e reelabora-lo a partir de 
novas ideias e sugestões. 

 b) A ferramenta permitiu com que eu pudesse interagir com os 
colegas de forma natural. 

c) A ferramenta permitiu com que eu criasse diversos itens, tais 
como novas mensagens no Twitter e/ou apresentações no Prezi, 
por exemplo.  

d) A ferramenta permite com que eu agregue algum conteúdo, 
tal como texto, imagem, link.   
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Já para a categoria Ferramentas e estratégias de 
compartilhamento, as questões formuladas foram:  

a) A ferramenta permite compartilhar suas mensagens e/ou 
apresentações. 

b) Percebi que ao trabalhar com essa ferramenta e com as 
outras ferramentas simultaneamente durante as aulas do curso de 
informática, tive a sensação de estar trabalhando em um único 
ambiente. 

c) Ao longo das atividades práticas envolvendo as ferramentas, 
foi possível perceber que seus recursos são utilizados de forma 
muito natural, de acordo com as necessidades da aprendizagem e 
de minha curiosidade em descobrir os recursos da ferramenta.  

d) A ferramenta me permitiu alterar diversas configurações 
conforme meu gosto e critério e isso contribuiu para que a troca de 
informações ficasse mais interessante.  

b. Apresentação e discussão dos resultados  

Como estratégia do estudo de caso foram desenvolvidas 
atividades envolvendo o uso de cada uma das três ferramentas 
(Twitter, Prezi e Slideshare) com os alunos do 7o ano do ensino 
fundamental, regularmente matriculados em uma Escola de 
Educação Básica de natureza filantrópica, no segundo semestre de 
2013. As dinâmicas foram desenvolvidas no contexto do curso de 
informática oferecido no turno inverso para os estudantes. O 
estudo de caso envolveu 30 alunos organizados em duas turmas, 
com 15 alunos cada. Ao término de cada atividade, os alunos 
respondiam ao questionário apresentado na Tabela 1, analisando a 
ferramenta e destacando as experiências vividas durante a 
atividade, considerando as categorias de análise estabelecidas.   
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Os resultados oriundos da coleta de dados são apresentados por 
categoria, conforme apresentado a seguir. 

Ferramentas e estratégias de leitura 

Esta categoria foi analisada pelos alunos a partir de quatro 
indicadores: atratividade, metas próprias, novas tecnologias e 
diversão. 

Em relação ao indicador atratividade, percebe-se, pela Figura 4, 
que as três ferramentas analisadas pelos alunos são atrativas para 
serem utilizadas como ponto de partida para uma pesquisa.  

O indicador metas próprias, detalhado na Figura 5, busca 
verificar se as ferramentas analisadas possibilitam fazer pesquisas 
de assuntos que não estão sendo trabalhados no colégio, atingindo 
assim as próprias metas de aprendizagem. Observa-se que das três 
ferramentas estudadas, o Twitter é visto pelos alunos como a 
ferramenta com maiores limitações para impulsionar estudos 
individuais. Este resultado é interessante, uma vez que esta 
ferramenta encontra-se no topo das Top 100 tools for learning nos 
últimos três anos. Pode-se inferir que os alunos consideram Prezi e 
Slideshare como ferramentas mais interessantes para estudo 
individual, pois elas possibilitam a publicação de conteúdo em 
formato de slides. Por outro lado, no Twitter o conteúdo se 
encontra diluídos em várias contas e precisa da compreensão de 
mecanismos de busca por tags (marcações) para localizar conteúdo. 
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Figura 4. PLE atratividade para buscar uma informação 

 

Figura 5. PLE pesquisas de conteúdos que não estão sendo estudados 

Em relação ao indicador novas tecnologias, detalhado na Figura 
6, pode-se perceber que os alunos entendem que o uso das 
ferramentas Twitter, Slideshare e Prezi possibilita a aprendizagem 
de novas tecnologias.  

Na Figura 7 estão os resultados do indicador diversão, que busca 
verificar se utilizar as ferramentas nos cursos de informática torna a 
aprendizagem mais divertida. Observa-se que praticamente todo 
grupo de alunos afirmou que, ao utilizar as ferramentas no estudo, 
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a aprendizagem tornou-se mais divertida, visto que pode-se 
compartilhar, trabalhar em duplas, enviar mensagens aos colegas, 
entre outros.  

 

Figura 6. Aprendizagem de novas tecnologias ao trabalhar com as ferramentas 
do estudo. 

 

Figura 7. PLE ao utilizar as ferramentas web 2.0 a aprendizagem torna-se mais 
divertida 

Ao analisar os resultados da categoria Ferramentas e Estratégias 
de Leitura (Figura 8), verifica-se que as três ferramentas 
apresentaram resultados satisfatórios para os indicadores 
atratividade, metas próprias, aprender novas tecnologias e 
diversão. Assim, considerando os resultados dos itens “5. Concordo 
totalmente” e “4. Concordo”, constatou-se que diante de um 
contexto do curso de informática com um público de 30 alunos do 
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7º ano do ensino fundamental, as ferramentas Twitter, Prezi e 
SlideShare apresentaram um cenário muito positivo para a 
formação de PLE na perspectiva do ler, a partir de indicadores 
propostos para este estudo.  

 

Figura 8. Análise final da categoria Ferramentas e estratégias de Leitura 

Ferramentas e estratégias de escrita 

Esta categoria foi analisada pelos alunos a partir de quatro 
indicadores: reelaborar, interagir de forma natural, criar, 
possibilidades de agregar. 

Em relação ao indicador reelaborar, detalhado na Figura 9, 
buscou-se verificar se depois de elaborado algo na ferramenta foi 
possível, em outro momento, acessar esse conteúdo e reelaborá-lo 
a partir de novas ideias e sugestões. De forma geral, os alunos 
entendem que as ferramentas possibilitam esse processo. 
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Figura 9. PLE possibilidades de reelaborar nas ferramentas 

Na Figura 10 estão os resultados do indicador interagir de forma 
natural. Pode-se perceber que neste indicador os resultados foram 
diversificados. As ferramentas Twitter e Prezi tiveram um resultado 
satisfatório, visto que as mesmas apresentam recursos que facilitam 
a interação. Por outro lado, o SlideShare foi a ferramenta menos 
qualificada para interações, conforme os estudantes. 

 

Figura 10. PLE possibilidade de interagir de forma natural 

A Figura 11 apresenta os resultados do indicador criar algo 
novo. Os resultados para este indicador foram satisfatórios, pois 
todos alunos concordam que é possível criar algo novo a partir da 
ferramenta. Afinal, todas as ferramentas em análise permitem a 
criação, o reenvio de mensagens, além de possibilitar 
compartilhamentos diversos. 
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Em relação ao indicador possibilidade de agregar, que envolve 
as possibilidades de agregar novos conteúdos, a partir da 
característica de cada ferramenta, todas as três ferramentas 
tiveram resultados satisfatórios (Figura 12). Entretanto, percebe-se 
que alguns alunos discordam do potencial do Slideshare para 
agregar conteúdos, visto que a grande característica da ferramenta 
é o compartilhamento de arquivos .ppt ou .pdf.  Conforme 
característica da ferramenta, o aluno deveria alterar o arquivo fonte 
e fazer novo reenvio. 

 

Figura 11. PLE possibilidades de criar diversos itens nas ferramentas 

 

 

Figura 22. PLE possibilidades de agregar conteúdos 
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De forma geral na categoria Ferramentas e Estratégias de 
Escrita, as três ferramentas analisadas apresentaram resultados 
satisfatórios para os indicadores propostos, conforme mostra a 
Figura 13. Entretanto, pode-se verificar que os alunos entendem 
que as ferramentas Twitter e Prezi possuem maior potencial para a 
formação do PLE na perspectiva do escrever. Isto pode estar 
relacionado com a característica das ferramentas. Twitter e Prezi 
permitem a produção de conteúdo, enquanto o Slideshare permite 
compartilhar conteúdo desenvolvido em outras aplicações. 

 

Figura 13. Análise final da categoria Ferramentas e estratégias de Escrita 

Ferramentas e estratégias de compartilhamento 

Esta categoria foi analisada pelos alunos a partir de quatro 
indicadores: compartilhar, único ambiente, naturalidade ao usar as 
ferramentas,  

Em relação ao indicador compartilhar (Figura 14), verifica-se 
que os alunos percebem as ferramentas Twitter, Slideshare e Prezi 
como ferramentas com potencial de compartilhamento. Sabe-se 
que essas três ferramentas foram desenvolvidas com esta 
finalidade, possibilitando a formação de redes. Os alunos 
perceberam essas características nas ferramentas. 
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Figura 34. PLE possibilidades de compartilhar 

A Figura 15 apresenta o resultado do indicador único ambiente, 
onde se analisou a percepção dos alunos em trabalhar em um único 
ambiente a partir da utilização das três ferramentas 
simultaneamente para uma atividade. Este indicador aponta 
multiplicidade de opiniões entre os estudantes. Os alunos utilizam o 
ambiente Moodle na escola. Portanto, pode-se inferir que, para 
eles, o Moodle se caracteriza como um ambiente e que o uso de 
diferentes ferramentas não pode, então, ser entendido como um 
ambiente. 

 

Figura 15. PLE trabalho simultaneamente com as ferramentas 

Os resultados do indicador naturalidade ao utilizar os recursos 
das ferramentas são apresentados na Figura 16. Pode-se observar 
que o resultado é satisfatório para as três ferramentas do estudo, 
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uma vez que os alunos concordam que os recursos são utilizados de 
forma muito fácil.  

 

Figura 16. PLE naturalidade durante o uso das ferramentas 

Por fim, o indicador alterar configurações (Figura 17) busca 
verificar se os alunos conseguem alterar diversas configurações em 
cada ferramenta. As questões de alterações envolvem trocar o 
nome do usuário, e-mail, foto do perfil, excluir algumas mensagens 
ou arquivos indesejados, entre outros. Observou-se que a grande 
maioria dos estudantes concordou que foi possível fazer diversas 
configurações conforme suas preferências. No contexto do curso, 
isso contribuiu para que a aprendizagem dos conteúdos do curso de 
informática se tornasse muito mais interessante.  

 

Figura 17. PLE possibilidades de alterar configurações diversas 
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De forma geral na categoria Ferramentas e estratégias de 
compartilhamento os alunos perceberam que as ferramentas 
analisadas têm potencial para o compartilhamento (Figura 18). 
Entretanto, verifica-se fragilidades em entender o uso paralelo das 
ferramentas como um único ambiente. Na perspectiva do PLE isso é 
interessante, pois destaca as características próprias de cada 
ferramenta. Entretanto, entende-se que o uso articulado de 
diferentes ferramentas possibilita o desenvolvimento de atividades 
e dinâmicas mais elaboradas.  

No contexto desta pesquisa, os alunos foram motivados ao uso 
paralelo das ferramentas durante as atividades propostas, 
considerando a questão do compartilhamento. Observou-se que foi 
preciso uma intervenção maior do pesquisador, apontando formas 
e caminhos para que este uso se efetivasse. Ao mesmo tempo, 
quando os alunos identificaram estas possibilidades, percebeu-se 
que eles começam a entender o conceito de PLE e a pensar formas 
de como essas ferramentas podem ser utilizadas.  

 

Figura 18. Análise final da categoria Ferramentas e estratégias de 
Compartilhamento 
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IV. Considerações finais 

O presente estudo teve com objetivo analisar as possibilidades 
das ferramentas Twitter, Slideshare e Prezi para a constituição de 
PLE.  

Os estudos de Castañeda e Adell (2013) balizaram a construção 
das categorias de análise. Os indicadores para cada categoria 
emergiram dos estudos sobre PLE de Harmelen (2008), Lubensky 
(2008), Wilson (2008) e Dowes (2007). Assim, o questionário para a 
coleta de dados foi desenvolvido com base neste estudo teórico 
preliminar. 

Um segundo momento envolveu uma atividade prática com os 
alunos no uso das ferramentas em análise. Esta atividade aconteceu 
durante um curso de 72h em informática básica. Os alunos tiveram 
a oportunidade de explorar as ferramentas em atividades 
direcionadas e depois foram convidados a preencher o questionário 
com suas percepções sobre cada uma das ferramentas.  

Os resultados apontam um cenário interessante para o uso 
dessas ferramentas no contexto do PLE, enquanto espaços para ler, 
escrever e compartilhar. A partir da análise dos resultados 
entendeu-se que essas ferramentas podem ser utilizadas no 
contexto educativo a fim de impulsionar processos de ensino e 
aprendizagem com base na interação entre os alunos.  

Entende-se que o PLE de cada sujeito será diferente, conforme 
seus interesses e necessidades. Entretanto, entende-se também 
que a escola, enquanto espaço de formação formal, tem importante 
papel em apresentar aos alunos novas possibilidades de ensinar e 
aprender por meio das ferramentas da web 2.0. Assim, a partir do 
estudo realizado pode-se inferir que o uso articulado das 
ferramentas no contexto escolar pode contribuir para a formação 
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do PLE, a fim de atender as necessidades de estudos de cada grupo 
de sujeitos.  

Pode-se, por exemplo, escolher o Twitter somente para enviar 
mensagens a todos os seguidores, o Slideshare somente para 
compartilhar os arquivos desejados e utilizar o Prezi para a 
elaboração de apresentações. Afinal, cada ferramenta tem sua 
característica específica.  

Importante destacar que a atividade prática desenvolvida com 
os alunos foi direcionada. Portanto, entende-se os resultados 
poderiam ser diferentes caso os alunos tivessem autonomia para 
realizar as atividades, bem como escolher as ferramentas do 
estudo. 

Outra limitação deste estudo está relacionada com a idade do 
público alvo. Os alunos têm, na maioria, 12 anos, o que inviabiliza o 
uso de ferramentas destinadas a maiores de 13 anos. Além disso, o 
laboratório da escola possui restrição de acesso a algumas 
ferramentas e sites da web. Acredita-se que diante de outro 
contexto, poderiam ser inseridas e exploradas diferentes 
ferramentas. 
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Autorias docentes e discentes em 
redes de aprendizagem online 

Mirian Maia do Amaral, FGV 

Márcio Silveira Lemgruber, UNESA 

 
RESUMO 
As mudanças decorrentes do desenvolvimento das 
tecnologias digitais em rede têm impulsionado um 
significativo deslocamento nos processos autorais, que se 
tornam cada vez mais coletivos. Neste capítulo, 
apresentamos os aportes teórico-práticos de uma pesquisa 
que objetivou verificar autorias docentes e discentes que 
emergem na tessitura do conhecimento em redes de 
aprendizagem presencial e online. Amparados no paradigma 
da complexidade (Morin, 2003) e na perspectiva da 
pesquisa-formação multirreferencial (Ardoino, 1998), 
trabalhamos no âmbito da disciplina eletiva Cotidianos e 
Currículos: uma prática social em formação, integrante do curso de 
Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro. Estratégias pedagógicas que privilegiam 
processos colaborativos, interativos e dialógicos, instituídas 
a partir de atos de currículo, e apoiadas no uso intensivo de 
dispositivos materiais e intelectuais, possibilitaram a emersão 
de autorias, sob diferentes formas: na reprodução textual; na 
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transposição de gêneros do discurso; em processos 
interativos; e nos recursos argumentativos e linguísticos. 
 
Palavras-chave: Redes de aprendizagem; Pesquisa-formação 
multirreferencial; Atos de currículo; Autorias docente e 
discente. 
 

Teacher and student authorship in online learning networks 
 
ABSTRACT 
Changes brought about by the development of networked 
digital technologies have encouraged a significant shift in 
authoring processes, which become progressively more 
collective. In this chapter, we present the theoretical 
grounding of a piece of research that aimed at examining 
teacher and student authorship that emerges from 
knowledge creation processes in online and face-to-face 
learning networks. Based upon the complexity paradigm of 
Morin (2003) and on the concept of multi-referential 
approach to research in teacher training founded on 
Ardoino (1998), we have worked within the context of the 
module Everyday practices and curricula: a social training practice, 
an integral part of undergraduate course in Education 
offered by the University of the State of Rio de Janeiro. 
Pedagogical strategies that privilege collaborative, interactive 
and dialogic processes, founded on curriculum acts and the 
intensive use of intellectual and material resources, enabled 
the emergence of different forms of authorship in textual 
reproduction, transposition of discourse genres, interactive 
processes and argumentative and linguistic resources. 
 
Keywords: Learning networks, Multi-referential approach to 
research in teacher training, Curriculum acts, Teacher and 
Student authorship. 



AUTORIAS DOCENTES E DISCENTES EM REDES DE APRENDIZAGEM ONLINE  150 

 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: PARCERIAS 3.0 

I. Introdução 

Apesar das mudanças sociais possibilitadas pelo digital em rede, 
vivemos, ainda, uma perspectiva de currículo – herdada da 
modernidade científica - que privilegia o modelo e o sistema 
elaborado à priori. Sua concepção se fecha no institucional-legal 
(matriz curricular, fragmentação disciplinar, diretrizes curriculares, 
projeto pedagógico, entre outros), e se volta para a uniformidade e 
a homogeneização, descartando tudo o que nele não se enquadra. 
Esse modelo remete à noção de trajetória, movimento programado, 
predeterminado, normativo, linear, sequencial, constituído por 
etapas e séries que apontam sempre um modo mais adequado e 
eficiente de se chegar a um objetivo, excluindo outras 
possibilidades de articulação com os elementos do vivido, presentes 
nos cotidianos escolares. 

Boaventura Santos (2005) ao tratar da diversidade 
epistemológica do mundo, marcada pela pluralidade de conflitos de 
saberes que tratam das práticas sociais, e a forma como impactam o 
questionamento epistemológico da ciência moderna, em geral, e 
das ciências sociais, em particular, ajuda-nos a compreender a crise 
da hegemonia científica, na contemporaneidade. O autor defende a 
ideia de uma “ecologia de saberes”, mediante a adoção de um novo 
paradigma, que “converse” com o paradigma dominante da ciência 
moderna. Desse modo, enfatiza a necessidade de um olhar plural, 
que rompa a hierarquia entre conhecimento científico e saberes 
comuns, possibilitando a interação entre certezas e incertezas, com 
vistas ao enfrentamento dessas últimas. 

O currículo, tal como o experimentamos predominantemente na 
sua versão moderna, consolidou-se, em torno de um conjunto 
coerente de saberes e de uma estrutura didática para sua 
transmissão, no final do século XIX, configurando-se, 
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conceitualmente, como “educação geral”. Não obstante as 
inovações ocorridas, ao longo do século XX, esses saberes e 
estrutura permanecem praticamente estáveis, afirma Nóvoa (1991).  

Hoje, discursos emanados das políticas, programas, planos e 
projetos, e materializados nos currículos formais, caracterizam-se, 
nas organizações educacionais, como um conjunto de 
conhecimentos e atividades, eleitos como “formativos”; o que é 
fortemente contestado por Macedo (2008, p. 5), que o considera 
“uma das mais autoritárias invenções da história pedagógica, em 
face de sua concepção e implementação, até hoje, pouco ou nada 
democráticas”, constituindo, portanto, um equívoco, na medida em 
que não levam em conta as pessoas e suas demandas formativas, 
suas referências histórico-culturais, os contextos e interesses 
relacionados ao mundo do trabalho e da produção e, 
consequentemente, o debate de sentidos que deve ser formulado 
no coletivo social. 

Nessa mesma direção Oliveira (2005) enfatiza ser preciso 
considerar que, além daquilo que a ciência organiza e define, em 
função de estruturas e permanências, existe uma vida cotidiana 
com operações, atos e usos práticos de objetos, regras e linguagens, 
constituídos e reconstituídos historicamente, em função de 
conjunturas plurais e móveis. 

Dado que, cada vez mais, diretrizes e parâmetros curriculares, e 
leis específicas adentram os cotidianos escolares, é essencial que, 
como docentes, analisemos as relações de poder/saber 
disseminadas nas instituições educacionais, a fim de identificarmos 
características de dominação existentes, questionarmos nossas 
próprias “verdades” e refletirmos sobre nosso fazer pedagógico, 
abrindo possibilidades de mudanças em nossas práticas educativas. 
Isso demanda um bom entendimento do que seja currículo, a fim de 
que possamos, de forma competente, participar das discussões 
sobre políticas, práticas e opções curricular-formativas que 
presidem os debates atuais.  



AUTORIAS DOCENTES E DISCENTES EM REDES DE APRENDIZAGEM ONLINE  152 

 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: PARCERIAS 3.0 

Admitindo a tensão que se estabelece entre poder e saber, 
nesses cotidianos, Certeau (1996) ressalta em seus estudos aquilo 
que não possui visibilidade: a capacidade anônima de os sujeitos se 
apropriarem e ressignificarem os objetos de consumo culturais ou 
materiais, revelando uma astúcia manifesta por meio de resistência 
ou inércia, que subverte os instrumentos do poder em seu próprio 
interior, e que, a despeito de qualquer tipo de controle, e à revelia 
dessas instituições, desafia, manipula ou ignora esse “poder”. 

Em nosso estudo, buscamos compreender esses cotidianos 
escolares, levando em consideração os processos de formação de 
nossas subjetividades e a complexidade do mundo real. Pusemos 
em evidência as práticas sociais, que emergem nesses contextos, 
pois, ao contrário da escolarização, que se desenvolve em 
ambientes fechados, nessa modalidade, a aprendizagem vai muito 
além dos muros da escola e da universidade, relacionando-se, de 
forma híbrida, com os espaçostempos que habitamos.  

É nesse contexto que emerge a questão central de nosso estudo 
sobre como autorias docente e discente podem ser estimuladas e 
potencializadas na produção textual e imagética, com vistas a sua 
materialização em redes educativas presencial e online. Em busca 
de respostas para essa questão, objetivamos, neste artigo, 
apresentar algumas manifestações de autorias que emergiram das 
narrativas dos participantes na tessitura do conhecimento, em rede, 
a partir do uso intensivo de dispositivos e de práticas pedagógicas 
engendradas nos cotidianos escolares, durante a pesquisa de 
campo realizada no contexto formativo da disciplina “Cotidianos e 
Currículos - uma prática social em formação”, integrante do curso 
de Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, no período de 2013-14. 
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II. Atos de currículo e a pesquisa-formação 
multirreferencial 

Nos cotidianos escolares, afirmam Alves, Berino e Soares (2012), 
“[...] movimentos minúsculos, microbianos, invisíveis, clandestinos, 
forjados em meio às práticas cotidianas, levando a que nelas se 
pense saídas, propostas, outras ações, conhecimentos e 
significações” (p. 51) -, engendram e são engendrados pelos 
professores que, baseados em suas competências e experiências de 
vida, ao fazerem uso do instituído, utilizam táticas variadas, 
deixando suas digitais impressas em diferentes suportes. 
Inauguram, dessa forma, os atos de currículo, ressalta Macedo 
(2012); ou seja, colocam currículos em prática, que vão se 
transformando, à medida que se aproximam teoria e prática 
pedagógicas, moderno e pós-moderno, local e global, ordem e caos, 
ciberespaço e cidade.  

Oliveira e Garcia (2009) argumentam que “o mundo é um 
imenso texto, escrito em muitas línguas, passível de muitas leituras” 
(p. 87). Textos e práticas sociais e educativas, por sua natureza 
polifônica e polissêmica, podem ser compreendidos de maneiras 
diversas, dependendo das referências, das ideias, das crenças e dos 
valores compartilhados. Assim como as palavras “viajam” no tempo 
e no espaço, podemos pensar em “viagens” entre culturas, 
conhecimentos e formas de compreender o mundo – elas vão 
sofrendo transformações que não permitem estabelecer de modo 
definitivo um significado privilegiado em relação a outros possíveis, 
tornando-o sempre inaprisionável. Desse modo, afirmam as 
autoras, não há como “descrever” o que quer que seja, pois a  
neutralidade e a objetividade sobre as quais se apoia a noção de 
descrição, ou do ato de descrever, soam  impossíveis, dado que as 
palavras assumem significados diferenciados de acordo com as 
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circunstâncias, objetivos e modos de expressão de quem as profere, 
deslocando-se permanentemente. 

 Nessa perspectiva, torna-se importante o diálogo com os 
praticantes desses espaçostempos em suas práticas sociais, nas 
várias redes educativas que habitam, e com suas narrativas, fruto 
de reflexões sobre as ações que produzem. Como afirma Calvino 
(1995, p. 131),  

(...) quem somos nós, quem é cada um de nós senão 
uma combinatória de experiências, de informações, de 
leituras, de imaginações? Cada vida é uma enciclopédia, 
uma biblioteca, um inventário de objetos, uma 
amostragem de estilos, onde tudo pode ser 
continuamente remexido e reordenado de todas as 
maneiras possíveis. 

Dado que os indivíduos, a partir de suas motivações, objetivos, 
ou intenções, percebem os objetos de diferentes maneiras, as 
experiências humanas não se realizam de forma idêntica, razão pela 
qual é preciso desvendar, por meio das crenças e comportamentos 
de senso comum, os verdadeiros sentidos que os atores dão as suas 
ações, bem como o raciocínio prático que as orienta. Isso demanda 
mudança dos métodos e das técnicas de coleta de dados, assim 
como da construção teórica, pois os fenômenos cotidianos estão 
em constante movimento, surgindo, transformando-se e 
desaparecendo, não sendo viável partir da hipótese da existência “a 
priori” de um sistema de normas estável que dá significação ao 
mundo social. 

Fundamentada nos princípios de compromisso e implicação do 
pesquisador com suas práticas, a pesquisa-formação 
multirreferencial supõe intervenção participativa na realidade social 
investigada. Isso demanda um envolvimento pessoal 
multidimensional, pois estar implicado consiste no reconhecimento 
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de que ao implicar o Outro, somos implicados por ele, numa relação 
interativa, afirma Barbier (2007). 

Com efeito, a pesquisa-formação busca movimentos de 
transformação individual e coletiva, a partir das experiências 
formativas tecidas na aproximação dialética entre prática, teoria e 
prática. Santos (2006) enfatiza que, ao tomarmos a educação online 
como campo de pesquisa-formação multirreferencial, 
possibilitamos a emersão de sujeitos que aprendem ao mesmo 
tempo em que ensinam e pesquisam, e pesquisam e ensinam 
enquanto aprendem. Estabelecemos, assim, a articulação entre a 
produção do saber científico e a produção do saber cotidiano, pois 
o “pesquisador coletivo” é composto por todos os sujeitos que 
participam da pesquisa, dialogando entre si. Para Josso (2004), o 
que se caracteriza como original nessa metodologia é a contínua 
preocupação com que os autores de narrativas consigam atingir 
uma produção de conhecimentos que tenha sentido para eles, e 
que lhes possibilite que se instituam como sujeitos. 

Alves (2008), em seus estudos nos/dos/com os cotidianos 
escolares, define cinco movimentos que possibilitam, aos 
pesquisadores, melhor compreensão das lógicas emanadas nesses 
espaços. O primeiro “o sentimento do mundo” exige colocar todos 
os sentidos no que se deseja estudar, buscando referências de sons, 
variedades de gostos e odores e o toque das pessoas e objetos. O 
segundo movimento, “virar de ponta cabeça”, consiste em 
entender as teorias já conhecidas e aprendidas, não como 
“verdades absolutas e orientadoras da rota a ser trilhada”, mas 
como limites, que permitem ir até certo ponto. Em vez de dividir 
para analisar, é preciso multiplicar as teorias, os conceitos, os fatos, 
as narrativas, as fontes e os métodos, estabelecendo múltiplas e 
complexas relações entre eles.  

O terceiro movimento “beber em todas as fontes”, consiste na 
aceitação do múltiplo; ir para além das fontes de conhecimento 
tradicionalmente, interessando-se por aquilo que é contado 
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(relatos) pela memória, pelo documento, pela fotografia. É preciso 
incorporar a parte e o todo de cada expressão individual, assumindo 
o diferente e o heterogêneo, tendo em vista desvencilhar-se dos 
espaços de ritos dispensáveis, e de repetições e processos 
equivocados.  

“Narrar a vida e literaturizar a ciência” constitui o quarto 
movimento. Trata-se da comunicação daquilo que compreendemos 
no decorrer do estudo, a partir de ações e conhecimentos. Nessa 
perspectiva, a narrativa deve expressar múltiplas linguagens, 
inclusive a dos sentidos, preocupando-se com o encadeamento 
lógico das ideias, e não com a linearidade da exposição. É preciso 
tecer diferentes fios em busca do conhecimento; entrelaçar 
múltiplos relatos; perguntar mais que responder; construir uma 
rede de comunicação, sem deixar de considerar a pertinência do 
que é científico. 

O quinto e último movimento, que a autora denominou “ecce 
homo”, ou talvez, “ecce femina”, considera a necessidade de se 
trabalharem, também, os sentimentos, as reflexões, as múltiplas 
formas de pensar dos sujeitos participantes da pesquisa; colocar em 
evidência suas falas, que se repetem uma infinidade de vezes nas 
redes tecidas e retecidas, nas diversas formas de dizer e nos tantos 
sentidos possíveis que constroem as representações sociais.  

Em função desses movimentos, a aprendizagem significativa - 
definida por Ausubel, 1968 (apud MOREIRA; MAZINI, 1982) como 
um processo dinâmico no qual uma nova informação se ancora em 
conceitos preexistentes na estrutura cognitiva do sujeito, 
atualizando-se quando um novo conceito é significado -, foram se 
revelando, fio a fio, e os conhecimentos foram sendo tecidos, 
gerando novos sentidos e significações.  
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III. Potencializando autorias nas redes de 
aprendizagem 

Como sujeitos da experiência e, objetivando por ela ser 
“tocados”, no desenvolvimento de nossa pesquisa, organizamos 
dispositivos materiais e intelectuais no contexto da pesquisa-
formação multirreferencial, para acompanhar a dinâmica e 
evolução das situações que surgiam nos diferentes espacostempos. 
Entre esses dispositivos, destacamos o diário de campo, que muito 
nos ajudou a dialogar com as questões que emergiram no 
desenvolvimento de nosso trabalho, e a refletir sobre nossas 
práticas, registrando sentimentos, inquietudes e impressões. Na 
medida em que concebemos os praticantes como coautores do 
processo de aprendizagem, pudemos experimentar situações 
inesperadas, gerenciar conflitos e lidar com a negatricidade1. Nessa 
relação com o Outro, vivenciamos o “sentimento do mundo”, na 
perspectiva de um olhar plural, atentos a tudo e a todos, para que 
nada nos escapasse. 

O uso de ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) e suas 
interfaces foram essenciais para o compartilhamento de saberes, 
práticas e valores, na medida em que despertaram nos praticantes 
culturais o sentido de pertencimento a um grupo, facilitando, desse 
modo, a colaboração e o surgimento de mediações diversas 
Estratégias pedagógicas foram engendradas, e diferentes 
dispositivos, que potencializam a interatividade, o diálogo e a 
negociação de sentidos e significações, em diferentes linguagens e 
mídias, foram usados, de forma intensiva, promovendo, dessa 
forma, o desenvolvimento da autonomia e de autorias ancoradas 
em outros dizeres, e sua reconfiguração criativa, favorecendo a 

                                                 
1Consiste na capacidade que o Outro possui sempre de poder desmantelar com suas 
próprias contraestratégias aquelas das quais se sente objeto, a fim de melhor 
compreender a sua realidade (Ardoino, Barbier e Giust-Desprairies,1998)  
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aprendizagem significativa na integração das redes de 
aprendizagem presencial e online. 

Com efeito, nas conversas e narrativas dos praticantes, 
compartilhadas nesses espaços, verificamos manifestações de pré-
autorias, que assumiam a lógica da semelhança e concordância com 
algum texto lido, ou com o relato do colega; de autorias 
transformadoras, mediante posicionamentos críticos, numa relação 
direta com conhecimento construído e os novos elementos do 
viver; além de autorias criadoras, caracterizadas pelo 
deslocamento, uma espécie de inversão e modificação das 
representações, dando espaço ao novo e promovendo, dessa 
forma, diferença nas redes de relações estabelecidas com os 
grupos, como mostrado, a seguir: 

Praticante - Renata 

Acredito que "cotidiano" enquanto palavra signifique 
algo que é rotineiro, desempenhado com certa 
frequência, que faça parte do natural na vida de uma 
pessoa. Assim, o cotidiano escolar, a meu ver, 
representa a rotina exercida pelo aluno e professor em 
suas vidas acadêmicas. O que me faz refletir sobre o 
papel do professor em fazer o "estudo", em si, fazer 
parte do cotidiano "natural" do seu aluno - função 
também da família e do próprio indivíduo, estudante.   

Mas para que esse "estudo", enquanto conhecimento 
seja mais bem aproveitado e absorvido, é preciso que 
exista alguma estrutura capaz de otimizar a aplicação e 
recepção das informações. É exatamente o que entendo 
por redes educativas: estruturas capazes de encaminhar 
o ato de aprender e ensinar. Com elas, conseguimos 
ligar a prática educativa ao próprio cotidiano, 
transformando blocos distintos de conhecimentos em 
algo maior, dinâmico e inter ou multidisciplinar. 
Acredito então, que o cotidiano, pelas redes educativas, 
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consiga gerar maior proximidade entre o objeto e o 
sujeito, fazendo da experiência do saber algo "real" e 
não mecânico. 

É como se o conhecimento ganhasse vida, se 
relacionasse diretamente com o seu receptor. Por isso 
escolhi esta imagem, pois ela representa, pra mim, o 
aprendizado enquanto ação. 

 

Figura 1. O aprendizado em ação. Fonte: 
http://docenciaonline.pro.br/moodle/user/view.php?id=

36508&course=72 

Além de ilustrar a narrativa, a imagem inserida pela praticante 
Renata, permite-nos “ler muito além do que foi escrito”, fazendo-
nos refletir sobre novas práticas curriculares possíveis em nosso 
cotidiano. 
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A mudança na forma de representação – da linguagem textual 
para a imagética – introduz um novo elemento no ambiente virtual, 
expressão de uma autoria criadora. A escolha dessa imagem – uma 
página de livro “humanizada”, abraçando uma pessoa, como ícone 
do “aprendizado enquanto ação”, simboliza a aprendizagem do 
“educador em formação” sobre o seu campo profissional e às 
práticas pedagógicas. A produção dessa “novidade” ressalta o 
caráter formativo da educação, no qual a reflexão sobre o processo 
ensinoaprendizagem ocorre de forma recursiva, como afirma a 
autora: “Com elas, conseguimos ligar a prática educativa ao próprio 
cotidiano, transformando blocos distintos de conhecimentos em 
algo maior, dinâmico e inter ou multidisciplinar”. 

Como formadores, não analisamos essas produções numa 
perspectiva biunívoca de causa e efeito (autoral x não autoral); mas, 
buscamos, nos detalhes normalmente negligenciados, aquilo que, 
em geral, se nos escapa, e que constitui um traço condutor de 
produção. Nessa perspectiva, nas diversas conversas e narrativas 
analisadas, foi possível identificar as seguintes manifestações de 
autorias, entre outras:  

 na reprodução textual – a partir da leitura do artigo de Oliveira 
(20072), Flávio Figueira (turma 2013.2), elaborou seu resumo, 
no qual a reprodução das idéias se caracteriza como um 
procedimento que propicia o surgimento da autoria.   

Nele, o praticante apresenta uma escrita própria, na medida em 
que se inscreve numa lógica que considera a existência de outras 
vozes, com quem dialoga, mediante citação direta e paráfrases, 
aproximando as ideias apresentadas pelas cotidianistas 
entrevistadas por Inês Barbosa, intervindo, criticamente, por meio 
de tomada de posição ou resumos conclusivos. Nesse sentido, 

                                                 
2 OLIVEIRA, Inês Barbosa de.  O currículo no cotidiano escolar: conversa com Corinta 
Geraldi e Regina Leite Garcia. Op. cit..  
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afasta-se de um modelo de “escrita pela escrita” e a assume seu 
próprio dizer, como uma forma de produção e circulação de 
conhecimento. Nessa perspectiva, impõe seu estilo ao conteúdo 
organizado, deixando evidente o seu esforço como sujeito 
autônomo, e não um simples copista de textos de terceiros.  

Praticante Flávio  

É interessante notar que para ambas as professoras os 
sujeitos dos processos de aprendizagem e os 
espaçostempos aparecem como elementos 
fundamentais no processo de ensino/aprendizagem. É o 
cotidiano, como elemento fundamental na visão de 
ensino das educadoras, que se opõe diretamente contra 
a sistematização e padronização dos métodos de 
ensino, no sentido de uma estagnação no processo de 
ensino/aprendizagem. (...) 

A professora Regina, que, em sua entrevista, afirma que 
seu primeiro sentimento diante de uma turma de 
alfabetização foi de impotência, consegue esclarecer a 
base de seu pensamento na seguinte afirmação: 

O sentimento de impotência a que a professora se refere 
no início de sua entrevista tornou-se então gênese para 
uma prática reflexiva que a fez enxergar a importância 
do cotidiano e de seus agentes no processo de 
ensino/aprendizagem. 

O percurso das duas professoras para se tornarem 
“cotidianistas”, por mais que tenha se originado em 
lugares distintos e seguido rotas também distintas, se 
entrelaça em certos momentos. É notável que o estudo 
das relações do cotidiano com os processos de 
ensino/aprendizagem acaba, conseqüentemente, se 
inclinando para um estudo voltado para as relações 
político-sociais. (...). Torna-se impossível negar a 
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influência que uma realidade de disparidade social, 
como no caso do Brasil, gera em um cotidiano escolar. 
Isso torna os estudos dos cotidianos muito mais 
complexos, mas também motivador de mudanças 
sociais, já que gera uma atitude de reflexão autocrítica a 
uma realidade social específica. 

Por fim, há a necessidade de se considerar com cuidado 
os estudos em relação ao cotidiano, visto que, 
exatamente por seu caráter inconstante e não 
determinável, torna-se muito difícil enquadrá-lo em 
uma área de estudo com teorias e fórmulas já 
prescritas. Talvez seja essa impossibilidade de fórmulas 
prescritas que torne os estudos do cotidiano, tão ricos, 
e com uma força de renovação tão grande. 

 

 Na transposição de gêneros do discurso, em que, para além do 
simples consumo, os alunos desenvolveram ações de 
planejamento, e fabricaram formas alternativas de uso da 
linguagem, tornando-se produtores/autores de seus 
conhecimentos, de forma criativa, na composição de seus 
trabalhos, em co-autoria.  

Produzido pelos alunos Allan e Ana Carolina, “As aventuras do 
professor Pitágoras & Cia” conta uma história do cotidiano. Nessa 
narrativa, o menino Pedro demonstra curiosidade por saber como 
são construídas as rampas de acesso a cadeirantes e, descobre, ao 
consultar seu professor de matemática, Pitágoras, que existe uma 
aplicação do Teorema de Pitágoras nessas construções. Uma 
história que envolve, não apenas a matemática, mas também 
levanta questões acerca da inclusão e da acessibilidade. 
Matemática e Arte, associadas, criam essa história em quadrinhos - 
HQ, como mostrado, a seguir. 
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Figuras 2 e 3. HQ  e QR Code sobre “As aventuras do professor Pitágoras & 
Cia”. Fonte: https://www.flickr.com/photos/117141479@N03/  
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Como narrado pelos praticantes, o processo criativo e o 
resultado da obra surgiram a partir de conversas e da troca de 
informações entre eles, tendo em vista a elaboração da tarefa 
solicitada. O trabalho de pensar cada detalhe foi dividido entre os 
dois, desde o seu planejamento, propriamente dito, que envolveu: a 
escolha do tema; a definição da linguagem a ser utilizada; e a 
divisão de tarefas. A ideia do tema teve origem nas preocupações 
de Allan, estudante de matemática, que buscava uma forma de 
atrair o interesse de seus alunos para o aprendizado de teoremas; 
os desenhos foram projetados por Ana, estudante de artes visuais. 
As narrativas, escrita e oral, foram feitas em colaboração, num nível 
de cooperação tal, que todo o avanço significativo se fez na 
bifurcação das ideias e na reavaliação do conjunto, a partir de um 
determinado ponto de vista. 

Na HQ apresentada, além da criatividade, percebemos alguns 
elementos técnicos que caracterizam essa narrativa visual. O 
primeiro é formado pelos quadrinhos, delimitadores do espaço de 
cada cena, denominados pelos profissionais da área de requadro. 
Ainda que neste documento a HQ tenha sido apresentada em duas 
colunas, a diagramação original obedeceu a regras de escrita usadas 
no ocidente; ou seja, da esquerda para a direita, de cima para baixo, 
tendo em vista facilitar o processo de leitura. Entre um e outro 
quadrinho, há um espaçamento – as calhas, utilizadas para 
demarcar o tempo; no caso, todas são estreitas, indicando uma 
ação rápida e contínua. A fala dos personagens é simbolizada por 
meio de balões, em formatos diferenciados, que abrigam a 
narrativa. Neles, há um rabicho, sempre apontado para um 
personagem, para indicar, com precisão, quem está falando. Os 
personagens foram desenhados no papel e, posteriormente, 
inseridos no meio digital, no site da web flickr, destinado à 
hospedagem e partilha de imagens fotográficas e, eventualmente, 
de outros tipos de documentos gráficos, tais como desenhos e 
ilustrações, além de possibilitar novas formas de organizar fotos e 
vídeos. Também é possível observar, nessas ilustrações, que ao 
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conversarem, geralmente os personagens procuram se olhar, a 
exemplo do que ocorre na vida real. Essa HQ foi disponibilizada no 
site, Uerj Commons (https://www.flickr.com/photos/). 

A experiência narrada levou os alunos a refletirem sobre 
metodologias alternativas às tradicionalmente utilizadas na 
organização e prática pedagógica; um estímulo à 
interdisciplinaridade, à criatividade e à autoria compartilhada.  

A experiência narrada levou os alunos a refletirem sobre 
metodologias alternativas às tradicionalmente utilizadas na 
organização e prática pedagógica; um estímulo à 
interdisciplinaridade, à criatividade e à autoria compartilhada, 
conforme narrativa desses praticantes  

[...] Produzir o quadrinho nos levou a refletir e analisar 
que uma aula não tradicional pode ser importante no 
processo de aprendizagem, principalmente em turmas 
que apresentam dificuldades de assimilação e 
concentração com relação à determinada matéria ou 
conteúdo. Mas, apesar de tudo, não devemos ir de um 
extremo a outro e abandonar as técnicas tradicionais de 
ensino. Deve-se buscar um equilíbrio entre as 
metodologias tradicionais e os novos meios de ensinar. 
É possível constatar que professores que não se 
capacitam ou não tentam adquirir e se adequar às 
novas metodologias de ensino, para que possam 
melhorar a sua didática e, consequentemente a 
qualidade do ensino, ficam alienados com relação à 
construção de um processo ensino-aprendizagem cada 
vez melhor.  

 A autoria fundamentada na interatividade (participação 
colaborativa, bidirecionalidade dialógica e conexão em teias 
abertas) 

Os interlocutores de um processo comunicativo - vistos como 
sujeitos ativos e interativos -, propiciam, por meio do diálogo, o 
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desenvolvimento de um ambiente sócio-histórico, tornando a língua 
viva em suas interações verbais, como se depreende do 
depoimento de Talita sobre como fazer currículos com os cotidianos 
e como utilizar artefatos tecnoculturais em nossas aulas. A narrativa 
exemplifica essa prática, vivenciada durante uma aula presencial, 
para alunos do ensino fundamental de uma escola pública. 

Re: Como fazer currículos com os cotidianos? como 
utlizar artefatos tecnoculturais em nossas aulas? 

Por Talita  - domingo, 23 junho 2013, 11:30 

Bom dia, turma!  

Interessante como nosso "cotidiano" dentro de sala de 
aula pode ser dinâmico. Gostaria de compartilhar uma 
experiência. Eu faço estágio em um projeto com alunos 
do 9° ano do Ensino Fundamental em uma escola 
municipal aqui no Rj e na última quinta-feira seguindo o 
planejamento do projeto fiz uma roda de conversa com 
meus alunos. O tema central proposto era falar sobre 
nossas escolhas (principalmente em relação aos 
estudos) e como estas afetam nossa vida. A partir da 
fala dos alunos resolvi elaborar uma linha do tempo e 
destacar algumas escolhas feitas por eles e seus planos 
para o futuro. Impressionante como os alunos se 
empolgaram e depois de terminar a tarefa ficaram 
olhando para o quadro e relacionando a imagem com as 
redes sociais, como tudo e todos estão interligados e 
fizeram inúmeros apontamentos que eu nem havia me 
dado conta. Achei bem legal principalmente pelo fato 
dessa atividade não ter sido "planejada", mas surgiu a 
partir da fala dos alunos naquele momento. Vou anexar 
duas fotos que tirei para vocês terem uma ideia do que 
foi feito. 
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Como pode ser observado, na figura 4, adiante, a ilustração 
caracteriza-se pelos monólogos absorvidos pelo diálogo e pela 
alternância dos sujeitos, que possibilitam a negociação de sentidos, 
que tanto podem se encontrar como se repelir ou dispersar, 
enriquecendo a narração com diferentes matizes.  

Utilizando uma estrutura esquemática para representar os 
conceitos referentes à rede de proposições sobre “Escolhas”, e, 
partindo do que era significativo para todos, professora e alunos 
organizaram o conhecimento, possibilitando, dessa forma, a 
visualização e análise de sua profundidade e extensão.  Nesse 
sentido, a autoria docente se expressou na disponibilização de 
conexões para experimentações e recorrências em parceria com os 
alunos, favorecendo o aprendizado. Essa interação dialógica, na 
qual o aluno não é mais um agente passivo e receptivo, mas um 
sujeito que age e, pelo seu discurso, faz-se ouvir, recriando-se no 
seio de outras vozes, permite-lhe que se posicione, expresse seu 
pensamento e dê asas a sua imaginação, dado que “a ação 
compartilhada, permeando o espaço pedagógico, humaniza o 
processo educacional” (SILVA, 2007, p. 307). 

Consideramos a apresentação dessa narrativa relevante ao 
debate da formação docente na contemporaneidade, pois, ao 
aplicar os princípios da interatividade, a professora deixa de ser a 
locutora que imobiliza o conhecimento e o transfere aos alunos. 
Abandona, portanto, a posição de mera transmissora de conteúdos, 
e disponibiliza, aos alunos, inúmeras possibilidades de 
experimentação e expressão, como forma de potencializar autorias. 
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Figura 4. Narrativas compartilhadas. Fonte: 
http://docenciaonline.pro.br/moodle/course/view.php?id=72 
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Também é importante destacar que, a apresentação de 
narrativas estimula o envolvimento de outros praticantes, que 
apresentam seus comentários e contribuições, como mostrado, a 
seguir.  

Re: Como fazer currículos com os cotidianos? como 
utilizar artefatos tecnoculturais em nossas aulas? 

 por Mirian Amaral - domingo, 23 junho 2013, 17:03 

Muito bom seu trabalho, Talita! 

Como os cotidianos escolares são espaçostempos de 
produção de conhecimento, crenças e valores que dão 
sentido à própria vida, não se podem dissociar as 
situações que neles são engendradas das metodologias 
que as apreendem. Um exemplo disso foi o 
mapeamento feito por você sobre as escolhas que 
fazemos e seus impactos em nossas vidas. 

Destaco alguns pontos de grande relevância dessa 
metodologia, trabalhada em ‘tempo real’: 

 Alinhamento ao ‘instituído’, dado que é parte de 
um projeto desenvolvido com alunos do 9° ano do 
Ensino Fundamental em uma escola municipal aqui 
no RJ, mediante abordagem criativa; 

 Ponto de partida: fala de seus alunos, 
oportunizando o diálogo, a interação e a 
colaboração entre todos; 

 Integração temporal – passado, presente e futuro, 
reunidos no mesmo espaço, para se pensar as 
escolhas, positivas ou não, que fazemos em nossas 
vidas (estudos, diversão, relações, gostos, 
entretenimento; 
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 Não dicotomia entre escola/sociedade - vida 
acadêmica/profissão - o dentrofora da escola; 

 Associação mapa/redes – suas ligações e 
recursividade 

 Motivação geral 

Há, portanto, ‘maneiras de fazer’, 'modos diversos de 
atuar', que vêm sendo tecidos em redes de práticas 
sociais reais, criativas e plurais, que alteram as 
propostas curriculares repetitivas, redesenhando 
relações de parceria professor/aluno, e potencializando 
novas aprendizagens, para além do previsto e do 
suposto nos currículos formais. 

Como agentes ativos do processo ensinoaprendizagem, 
exercitamos nossas autorias, como mediadores, trocando 
informações, compartilhando significados e colaborando com esse 
processo de construção coletiva. Em continuidade, a aluna reflete 
sobre o que é dito, alimentando o diálogo. Isso nos leva ao 
pensamento de Bakhtin (2011, p. 271), quando sublinha que “toda 
compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza 
ativamente responsiva (...) é prenhe de respostas (...) o ouvinte se 
torna falante”.   

É o que vemos, a seguir: um posicionar-se, uma resposta da 
aluna à intervenção da professora, situada no contexto do 
movimento de interlocução. Essa atitude responsiva, inerente ao 
processo dialógico, reflete o comportamento dos 
coautores/leitores.  

Re: Como fazer currículos com os cotidianos? como 
utlizar artefatos tecnoculturais em nossas aulas? 

por Talita  - segunda, 8 julho 2013, 05:16  
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Oi, Miriam 

Obrigada pelos seus apontamentos, que eu mesma não 
tinha me dado conta. 

Uma coisa que tenho percebido e acho interessante 
destacar. Meus alunos do 9° ano são considerados os 
mais difíceis de trabalhar. Tudo isso devido aos 
inúmeros confrontos entre eles e seus professores. 
Porém percebi que eles se interessam muito por 
atividades coletivas. Quando eu levo atividades em que 
todos devem participar para que seja possível ver o 
resultado eles realmente participam. A maioria das 
vezes eles dizem que não acreditam que fizemos juntos 
tudo aquilo. Então eu tenho me dedicado às tarefas 
coletivas, mas sempre observando o individual, visto que 
eles não gostam de falar de suas dificuldades. 

Essas trocas, mediadas pela linguagem, aproximam docentes e 
discentes, de forma singular, permitindo que ambos se conheçam, 
aprendam juntos e se transformem, promovendo contextos e 
sentidos, de forma colaborativa e democrática.  

 

 em recursos argumentativos e lingüísticos – inerentes à 
atividade discursiva, pressupõem um processo interativo, no 
qual pontos de vista são discutidos, e opiniões, concordâncias 
e/ou discordâncias externalizadas. Ainda é possível acrescentar 
informações às ideias expostas por outro, além de se apropriar 
de pensamentos de terceiros que, sequer, participam da 
discussão.  

Assim, para melhor compreensão desse processo, buscamos 
respaldo nos estudos de Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996) e de 
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Bakhtin (op. cit.), a fim de identificarmos esses recursos nos textos 
escritos produzidos pelos praticantes da pesquisa, tanto no Moodle 
como no Facebook. Esses discursos foram analisados sob as 
perspectivas pragmática e semântica, dado que as palavras podem 
ser compreendidas de muitas formas, além de carregarem múltiplos 
sentidos que se relacionam ao contexto sociocultural de quem fala, 
escreve, ouve e vê. Desse modo, identificamos, entre outros, o 
argumento de autoridade, a contrapalavra, o exemplo, a 
controvérsia, a comparação, a analogia e a metáfora. 

Apresentamos, a seguir, dois exemplos do argumento baseado 
em comparação, usados pelos praticantes culturais. Esse recurso é 
apresentado, em geral, como constatações de fato, nas quais a ideia 
de medida está subjacente. Geralmente é utilizado no confronto de 
dois objetos, tendo em vista a oposição, o ordenamento e a 
quantificação, na relação entre os dois. A seguir apresentamos dois 
exemplos de uso desse tipo de recurso. 

Praticante Victor  

Em Espanhol, sofremos um pouco com conteúdos 
maçantes, excessivas leituras, fazendo com que alguns 
alunos durmam, outros fiquem em seus joguinhos ou 
até mesmo na internet. Acredito que seja um problema 
geral em Letras. Temos muito contéudo, porém, 
passados de maneira quase arcaica. Falta dinamismo. 
Colaboração. Participação. Abaixo, segue uma imagem 
que retrata mais ou menos a nossa realidade... claro 
que um pouco exagerada, mas... vejo isso acontecer 
muito pelas salas. 
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Por sua vez, a praticante Amanda faz uma narrativa sobre a 
experiência por ela vivenciada, em seu cotidiano escolar, por dois 
semestres letivos, sobre a relação professor – aluno. Trata-se da 
história de dois profissionais – A e B que fizeram a mesma 
graduação e lecionam na mesma universidade, com turmas dos 
períodos iniciais. Para demonstrar como os dois, com métodos 
diferentes, e de maneiras distintas, contribuíram muito para sua 
formação, a aluna estabelece uma comparação entre eles. Eis um 
fragmento do trabalho desenvolvido: 

Praticante Amanda
Professor A Professor B 

Expunha sempre a 
hierarquia da relação, 
ameaçando descontar pontos 
nas provas ou mesmo 
convidar os que conversassem 
paralelamente a se retirar do 
espaço de ensino. 

Enfatizava que 
passaríamos mais tempo 
de nossas vidas como seus 
colegas de profissão do 
que como seus alunos. 
Ressaltava a importância 
da nossa participação e 
nos cobrava sempre uma 
postura pró-ativa.  

Odiava interrupções nas 
suas aulas. Antes de 
responder as questões 
pontuava coisas como: Vocês 
querem que eu pule da janela? 

Dificilmente dava uma 
resposta fechada, dizia que 
estávamos construindo 
junta a aula, logo nos 
também possuíamos a 
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Vocês esqueceram seus 
neurônios em casa hoje? O 
problema é que carioca é 
preguiçoso, vocês querem 
respostas prontas. 

resposta e conduzia as 
discussões até que a turma 
expunha as suas idéias e 
junto chegava à 
compreensão. 

 

Possui baixa assiduidade 
reprovando boa parte de seus 
alunos por falta, responde 
alguns processos por assédio 
moral dentre outros. E me 
ensinou com exatidão o 
profissional que não quero ser. 

 

É querido por todos 
possuí ótimas referencias 
de onde passou, recebe 
visitas constantes de ex-
alunos e possui uma 
excelente assiduidade 
mesmo não cobrando 
presença em suas aulas. 
Contribuiu para minha 
vida acadêmica e pessoal, 
me mostrou que é possível 
reinventar o espaço 
ensino-aprendizagem, me 
motivou a aprender. 

Fonte: HTTPS://PowerPoint. 
office.live.com/p/PowerPointView.aspx?Fbsrc=HTTPS%

3A%2F%2fwww. 
facebook.com%2Fdownload%2Ffile_preview.php%3Fid%
3D339745429497714%26time%3D1408380838%26metad
ata&access_token=100002838233573%3AAVJ05LyHN4c
9hVGRuUvFqvDbdH05tymWltftwp_bQxJ5rw&title=A+

e+B.ppt 

IV. Conclusão 

Os resultados apresentados nos permitem concluir que, no 
contexto contemporâneo e, em especial no meio digital, a noção de 
autor foi implodida, dando lugar às criações colaborativas em rede. 
Isso trouxe implicações para a demarcação das fronteiras entre “o 
que é nosso” e “o que pertence ao Outro”. Agora, a interação é 
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quem agrega esses estilhaços e possibilita que autorias coletivas 
emergem.  

Nesse sentido, é preciso compreender que, em tempos de 
cibercultura, dividir é necessariamente multiplicar; é apropriar-se 
de um olhar múltiplo sobre a cultura de criação e compartilhamento 
de conteúdos, gerando novos protagonistas, percursos e 
linguagens.  

Desse modo, somos todos autores em potencial, na medida em 
que ancoramos nossos dizeres, em nossas memórias e nos dizeres 
alheios, assumindo uma posição responsiva e responsável pelo que 
expressamos; não nos limitamos, portanto, a reproduzir, 
linearmente, ideias e pensamentos já vistos e aprendidos.  

Ao mobilizarmos habilidades narrativas, propiciamos o 
desenvolvimento da autonomia e da autoria, na medida em que os 
sujeitos direcionaram seu olhar, de modo mais sistemático, para a 
realidade que os cerca, a fim de elaborarem algo sobre a mesma. 
Outro aspecto importante nessa experiência formativa é a 
oportunidade de o professor dialogar com o Outro, por meio da 
mediação partilhada - não como aquele que detém o saber, mas 
como interlocutor, que possibilita, aos alunos, expressarem 
múltiplas linguagens, passando do simples registro da realidade 
para uma escrita com indícios de autorias em seus diferentes níveis 
(pré-autorias, autorias transformadoras e autorias criativas).  

A partir das práticas engendradas nesses espaçostempos em que 
saberes e componentes, como imaginação, memórias, projetos, 
representações e significados se misturam, e apoiados por 
dispositivos diversos, criamos a ambiência favorável à emersão de 
autorias docentesdiscentes, que despontaram na reprodução 
textual, no planejamento da sintaxe discursiva, na produção 
coletiva de vídeos, na transposição de gêneros do discurso e em 
recursos argumentativos e lingüísticos, contribuindo para a 
formação de alunos proativos, capazes de refletir e transformar a 
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sociedade que os cerca, é fundamental que estimulemos o poder de 
criação de cada um deles, além dos nossos. 
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O ensino de Filosofia e as TIC 

Simone Becher Araujo Moraes, UFSM 

Elisete Medianeira Tomazetti, UFSM 

 
RESUMO  
O presente trabalho é fruto da conclusão de uma pesquisa 
de mestrado, do Programa de Pós-Graduação em Educação 
da Universidade Federal de Santa Maria. O objetivo 
principal foi problematizar acerca das questões relativas aos 
limites e as possibilidades de utilização e reflexão sobre TIC 
no âmbito do Ensino da Filosofia no Ensino Médio. As 
materialidades que compuseram esta pesquisa foram: as 
experiências e reflexões produzidas por alguns 
pesquisadores da Região Sul do Brasil a partir de seus textos 
apresentados nos eventos denominados “Simpósio Sul-
brasileiro Sobre Ensino de Filosofia”, que posteriormente 
foram publicados em livros, no período de 2002 a 2010; 
algumas obras publicadas por filósofos das tecnologias e as 
falas produzidas pelos bolsistas que fizeram parte do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 
(PIBID) no ano de 2012 e que desenvolveram oficinas de 
filosofia em duas escolas estaduais de Ensino Médio de 
Santa Maria/RS, sobre a temática: “O Homem e a 
tecnologia no século XXI”. Concluímos a pesquisa 
destacando a contribuição do programa PIBID para 
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formação inicial e continuada dos professores de filosofia no 
sentido de trazer o movimento de pensar filosoficamente 
sobre as questões acerca da realidade da escola que ainda se 
conserva dentro dos moldes tradicionais e que apresenta 
certas resistências à chegada do novo e deste novo jovem 
que está imerso na cultura do virtual. A pesquisa também 
pretende ser uma contribuição para as discussões filosóficas 
acerca da temática das TIC na aula de filosofia. 
 
Palavras-chave: Ensino de Filosofia. PIBID. TIC. Ensino 
Médio. Formação de professores. 
 

Teaching philosophy and ICT 

 
ABSTRACT 
This chapter is an outcome of a piece of Master’s research 
conducted at the Post-Graduate Programme in Education 
offered by the Federal University of Santa Maria. The main 
goal of this research has been to investigate the possibilities 
and limits of the use of ICT within the context of 
Philosophy teaching at the level of compulsory schooling. 
The investigation has been based upon the reflections 
shared by researchers during the Southern Brazilian Symposium 
on Philosophy Teaching, subsequently published in books and 
journals in the period 2002-2012, a selection of work on the 
philosophy of technology and a corpus of interview data. 
This data has been obtained in interviews with participants 
in the PIBID for initial and continuing teacher training in 
Philosophy, who offered, in 2012, workshops on the theme 
“Man and technology in the 21st century” in two state 
schools in Santa Maria/RS. Findings highlight the 
importance of the PIBID as a means to foster philosophical 
thinking on questions regarding the resistance of schools to 
youth culture. Additionally, the research has also contributed 
to discussions on the presence of ICT in the philosophy 
classroom. 
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I. Introdução 

Este texto é resultado de uma pesquisa de mestrado em 
Educação que teve como principal objetivo problematizar acerca 
das questões relativas aos limites e as possibilidades de utilização e 
reflexão sobre TIC no âmbito do ensino da Filosofia no Ensino 
Médio. 

 Com a crescente emergência das Tecnologias da Informação e 
da Comunicação (TIC), as criações filosóficas atuais ganham uma 
nova forma de expressão, uma nova roupagem e novas formas de 
percepção juntamente com a facilidade do compartilhamento cada 
vez mais aberto e fluído. Tais aspectos refletem diretamente nas 
práticas de ensino e aprendizagem de filosofia no Ensino Médio. 

A partir da análise das produções acerca do ensino da filosofia e 
das TIC, bem como da realização de grupos focais com bolsistas do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) do 
curso de Filosofia da Universidade Federal de Santa Maria, 
procuramos compreender sobre as possibilidades e os limites das 
TIC no ensino da Filosofia, de maneira a irmos além de uma 
concepção instrumental. 

II. Sobre as questões do ensino de Filosofia e as 
TIC 

A principal fonte bibliográfica dessa pesquisa foi um conjunto de 
livros publicados entre os anos de 2001 e 2010 originários do 
Simpósio Sul- brasileiro Sobre Ensino de Filosofia, organizado pelo 
Fórum Sul de Cursos de Filosofia da Região Sul do Brasil. Tais livros 
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contêm artigos que versam sobre a temática das TIC e o ensino da 
Filosofia, por meio de relatos de experiências e de reflexões mais 
pontuais sobre a temática. Dito material é uma rica fonte de 
informações e pensamentos sobre o movimento de reflexão e 
implementação das TIC na aula de Filosofia durante a primeira 
década do ano dois mil e é a fonte bibliográfica de maior peso 
dentro desta pesquisa. 

Utilizamos também as obras de alguns pensadores que 
procuram pensar seu tempo, sua sociedade e a educação. São eles: 
Pierre Lévy (1994, 1998, 1999), Jesús Martín-Barbero (1999), Paul 
Virilio (1998, 1999, 2001), Manuel Castells (2005, 2011), bem como 
alguns dos trabalhos de pesquisadores da área do Ensino da 
Filosofia, os quais têm nos oferecido importantes reflexões sobre 
essa questão. 

A partir da leitura e análise das referências acima destacadas, 
percebemos que em função da constante evolução das TIC e da 
cultura da internet, com todas as suas potencialidades de interação, 
comunicação e informação, o professor de Filosofia tem se 
percebido implicado em uma situação que demanda o 
enfrentamento de alguns impasses de cunho didático-pedagógico.  

Com relação à postura desejável do professor, no contexto 
atual, é destacado que ele domine com clareza e segurança tanto a 
História da Filosofia como os principais problemas filosóficos, sendo 
capaz de articular esta tradição com as questão que “(...) emergem 
do contexto do mundo vivenciado pelos educandos e pelo universo 
da cultura” (MÜLLER & EITERER,2003, p.275). 

Conforme Palácios (2005), percebemos que o universo cultural 
em que estamos imersos e em especial o dos alunos que são mais 
jovens, está cada vez mais tecnológico e mediado pelas mais 
variadas formas de TIC. Não obstante, as TIC não são unidirecionais 
e não possuem, de fato, dinâmica própria. As TIC são nada mais, 
nada menos do que processos sociais e criações humanas. São, 
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portanto, necessários a atenção e o cuidado com ideias que 
poderiam nos direcionar para certo determinismo tecnológico1 ou 
até mesmo para a neutralidade acerca dessas tecnologias. É preciso 
um esforço no sentido de estudá-las para compreender de uma 
forma mais complexa seus reais impactos na nossa sociedade, e, 
principalmente, nas relações de ensino e de aprendizagem 
(PALÁCIOS, 2005). 

Aparecem, portanto, três problemas ou conflitos: primeiro, 
temos uma forma historicamente enrijecida de ensinar Filosofia; 
segundo, temos os alunos que são nativos digitais, que aprendem e 
se relacionam de novas formas; e, um terceiro problema que são as 
TIC e suas inúmeras potencialidades e desafios colocados diante do 
professor de Filosofia que, por sua vez, tem a necessidade de 
reelaborar a sua prática pedagógica.  

De acordo com Oliveira (2008, p. 108): 

(...) vemos a relação entre meios massivos e a escola de 
ensino médio. Esta (...) tem de aceitar a tarefa da busca 
de novas formas de estabelecer mediações entre seus 
alunos e um universo de imagens que lhes cercam 
diariamente – o que não significa, por outro lado, 
abandonar a cultura escrita. Trata-se, pois, de não se 
cair no discurso da negação, rejeitando completamente 
o novo cenário cultural que se nos apresenta, tal como 
se a cultura midiática e a cultura escolar 
representassem dois campos opostos e inconciliáveis. 

Não se trata, portanto, de abandonarmos as formas mais 
tradicionais de ensinar e aprender Filosofia, caracterizadas pela 
utilização do livro, da escrita no papel, do pensar, do memorizar e 
do estudo da História da Filosofia, etc. Trata-se, sim, de nos 

                                                 
1 O determinismo tecnológico é uma teoria reducionista que pressupõe que a 
tecnologia de uma sociedade impulsiona o desenvolvimento de sua estrutura social e 
valores culturais. Fonte: Wikipédia: a enciclopédia livre. 
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dispormos a pensar em novas proposições para estabelecermos 
outras formas de realizar as mediações entre a tradição e a 
realidade do aluno, sem deixar de lado a cultura da leitura e da 
escrita, sem “demonizar” as TIC, mas, quem sabe, tornando-as uma 
ferramenta para a dinamização do exercício do pensar filosófico. 

Assim como os livros impressos, a escrita no papel, os ambientes 
virtuais e as TIC em geral, também podem configurar-se em 
ferramentas, meios e recursos para ensinar e aprender Filosofia e 
servirem de aliados para exercícios de leitura e escrita. A internet 
ou um ambiente virtual de aprendizagem AVA, por exemplo, podem 
exercer o papel de mediadores entre o discurso escrito e o falado; 
essas ferramentas se inserem entre eles e compartilham aspectos 
das duas modalidades, configurando-se em uma experiência de 
construção coletiva do conhecimento (IBERTIS, 2006).  

Conforme Pommer (2006, p.310), “pode ser também que 
estejamos inventando outro tipo de oralidade e escrita, justamente 
aquele que poderá ser capaz de comunicar-se entre si de modo 
mais eficiente.” Reiterando a compreensão de Pommer (2006), 
podemos perceber a existência de uma possibilidade a mais ou até 
várias outras novas possibilidades para a produção do 
conhecimento, da palavra escrita, do debate de ideias e do 
desenvolvimento do pensamento dito filosófico. 

Na visão de Boettcher (2004), com ampla utilização das TIC, cada 
vez mais o texto tem passado a ser hipertexto, sem que 
necessariamente sua tecnologia tenha se tornado obsoleta. Da 
mesma maneira que a escrita reconfigurou a oralidade, as TIC têm 
modificado e também ampliado a escrita, pois incorporam 
características que as tecnologias anteriores já continham, como a 
escrita e até mesmo a oralidade. 

Para Ibertis (2006), a internet é capaz de recriar, em termos de 
discussões filosóficas, a interação e as mesmas condições da praça 
pública (como na Grécia antiga, por exemplo), com rapidez na 
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circulação da informação e no alcance global que ela passa a ter, 
além de possibilitar o diálogo e o debate de ideias. 

Embora os excertos acima nos tragam uma perspectiva positiva 
e bastante otimista sobre a possibilidade da inclusão das TIC no 
Ensino da Filosofia, tais questões não se apresentam, de todo 
modo, resolvidas ou tranquilas, principalmente para alguns filósofos 
da informação e da comunicação. Dentre eles, temos o filósofo Paul 
Virilio2, cujo pensamento se desdobra de forma crítica sobre o 
tema.  

Em uma entrevista para o jornal O Globo, em 1998, Paul Virilio 
dizia acreditar ser necessário compreendermos as faces negativas 
de tal revolução tecnológica, uma vez que as positivas são as que 
mais se mostram. Segundo ele, não existe, portanto, uma 
neutralidade das tecnologias da informação. Virilio (1998) tece 
ainda algumas considerações em relação aos reflexos dos avanços 
tecnológicos, no que diz respeito às noções de espaço e de tempo; 
critica também o fato da leitura, tal como a conhecemos e 
praticamos, estar em declínio. Por isso questiona: “como não se 
surpreender com o declínio da leitura, com a falta de respeito ao 
saber acumulado nas páginas dos livros, com o declínio da escrita 
em benefício do oral ou, ainda, com a preeminência da imagem 
sobre o texto?” (VIRILIO, 1999, p.60). 

Em um dos textos publicado nos livros do Simpósio Sul- 
brasileiro Sobre Ensino de Filosofia, cujo título é “Os desafios 
educacionais da cultura audiovisual: considerações sobre o ensino 
de Filosofia” (2004), seu autor, Edson Jacinski, faz algumas reflexões 
sobre a emergência da cultura audiovisual “(…) que nos leva a 
pensar sobre a intersubjetividade humana, bem como sobre o 
conhecimento” (JACINSKY, 2004, p.10). A cultura audiovisual acaba 

                                                 
2 Paul Virilio é um filósofo, urbanista francês, arquiteto, polemista, pesquisador e 
autor de vários livros sobre as tecnologias da comunicação. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Urbanismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Franc%C3%AAs
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por gerar um impacto significativo sobre nossa percepção de 
mundo, nos exigindo uma perspectiva educacional que possibilite a 
navegação e a vivência dentro dela, de maneira crítica, mesmo 
tendo como modelo pedagógico o modelo iluminista, que ainda é 
muito presente em nosso sistema educacional, o qual se mostra 
insuficiente para dar conta da nova ecologia cognitiva emergente 
(JACINSKY, 2004). 

 Conforme Jacinsky, (2004, p. 211): “assim, cada vez mais, torna-
se necessária uma perspectiva educacional que possibilite uma 
navegação crítica, politizada e em constante negociação com essa 
erupção semiótica digital.” Trata-se de algo que vai além da 
navegação e que possibilite a produção de informação e a 
consequente construção de intercâmbio de conhecimentos. 

Um dos questionamentos que se pode fazer, frente a este 
contexto, é sobre como o Ensino da Filosofia pode acontecer no 
cenário contemporâneo, evitando o caráter monológico de 
emissão/recepção, para aderir às dimensões interativa e dialógica 
que são impulsionadas pelas TIC, sem, no entanto, adentrar num 
possível caos discursivo em meio a este turbilhão de informações ao 
qual estamos diariamente expostos. A tarefa seria “superar o caos 
discursivo, textual, audiovisual propiciado pelas novas tecnologias, 
através do seu enquadramento, seja físico, cognitivo, etc.” 
(JACINSKI, 2004, p.229).  A introdução das novas tecnologias 
audiovisuais no contexto escolar pode ser problemática, pois elas 
perturbam um processo pedagógico, que é marcado pela tradição 
da exposição, linearidade e acumulação de um saber enciclopédico. 

O Ensino de Filosofia consiste na prática do diálogo, que visa o 
pensamento livre e autônomo. O diálogo é colaborativo e “Ensinar 
Filosofia é ensinar o diálogo” (CÂNDIDO, 2005, p. 218). O diálogo 
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filosófico3 desenvolveu-se até os dias de hoje a partir de três 
técnicas linguísticas: a primeira, na época mais antiga, com a 
linguagem oral; a segunda, com o surgimento da escrita; e, nos dias 
atuais, com o diálogo hipertextual. Por conseguinte, “com a 
emergência do hipertexto digital, o logos desterritorializa-se da 
página impressa e dota-se de novos instrumentos vivos e flexíveis; 
ganha uma nova vida, uma nova dinâmica à velocidade da luz” 
(Idem, p. 220).  

Podemos considerar que o movimento da grande inteligência 
coletiva, previsto por Pierre Lévy (1998), nos coloca em uma época 
em que todos aqueles que desejam engajar-se no diálogo filosófico 
podem fazê-lo, quer seja na academia, quer fora dela, pois a 
internet possibilita o diálogo filosófico para além dos livros e salas 
de aula presencial; basta, segundo Cândido (2005, p.225), “(…) se 
apropriarem criativamente da admirável rede do lógos dialético 
hipertextual que unifica a mente humana em sua infinita riqueza e 
diversidade”. 

Há, então, hoje, um choque cultural entre as formas tradicionais 
de Ensino da Filosofia e as novas formas de interações digitais, que 
pressupõem que todo trabalho é coletivo: “(…) a era digital não 
rompe com a tradição, mas sim com o tradicional” (BRAIDA, 2010, 
p. 61). Para Braida (2010), a EaD e as publicações postadas em 
ambientes virtuais podem vir a potencializar a tradição filosófica. 

Essas são algumas das ideias presentes nos livros resultantes dos 
Simpósios Sul-Brasileiro sobre Ensino de Filosofia, cujo tema era a 
questão do Ensino da Filosofia e as TIC. A seguir, apresentaremos as 
questões relativas ao contexto escolar atual e os desafios do 
professor de Filosofia. 

 

                                                 
3 Diálogo em filosofia, representa, primeiro em Sócrates, depois em Platão, o 
processo de busca da verdade através de perguntas e respostas. Fonte: Infopédia 
(2013). 
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III. A escola, o aluno e o professor de Filosofia 
no contexto das TIC 

a. Sobre a Escola e as TIC 

Vivemos hoje em uma das eras do desenvolvimento humano, 
marcada pelo que Castells (1999) chama de informacionalismo, que 
é baseado nas tecnologias da informação e, por isso, vivemos na 
urgente busca de conhecimento, seja para satisfazer nossas 
necessidades primárias, seja para dar sentido à nossa existência. 
Nessa busca hoje, por meio da internet, somos capazes de 
desenvolver e criar novos saberes a partir do que já possuímos e 
isso, através da interação que altera significativamente o cotidiano 
social, cultural, o mundo do trabalho, as formas de representar, 
organizar e adquirir o conhecimento. Tais condições 
inevitavelmente alteram as relações entre ensino e aprendizagem 
na escola.  

No campo educacional as mudanças tecnológicas, 
principalmente influenciadas pelas TIC, vêm impondo a necessidade 
de várias adaptações, atualizações e revisões nas práticas 
pedagógicas. Essas questões são, na maioria das vezes, bastante 
desafiadoras para o professor que está em sala de aula, bem como 
para o professor formador de professores, pois, diferentemente de 
outros setores da sociedade, a questão das TIC na educação 
brasileira ainda é considerada como uma novidade recente. Elas 
estão sendo, de forma bastante lenta, introduzidas, tanto 
materialmente quanto conceitualmente, nas práticas escolares e 
nas reflexões sobre estas práticas. 



O ENSINO DE FILOSOFIA E AS TIC  192 

 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: PARCERIAS 3.0 

Fora da sala de aula convencional, a linguagem digital ou 
audiovisual, implica, já há algum tempo, uma nova forma de 
representar o conhecimento. Convive, também, com as mais 
tradicionais formas de linguagem, ou seja, a forma oral e a forma 
escrita. São os jovens os usuários mais assíduos dessas novas 
linguagens, pois eles aprendem e criam saberes a partir e com essas 
novas ferramentas, dando novas significações ao mundo e ao 
conhecimento. 

Os últimos anos desse século são marcados por inúmeras 
reformas educacionais que propõem uma perspectiva educacional 
que seja mais condizente com a nossa sociedade em constante 
transformação, denominada por muitos de “sociedade tecnológica”. 
Não obstante, sob a perspectiva do mero discurso contido nos 
decretos e projetos das reformas educacionais, não é possível que 
se tenha uma transformação imediata na escola. Por ora, não é nem 
mesmo possível falarmos sobre um discurso que esteja na disputa 
do poder para nomear uma nova realidade emergente. Esta 
questão está para além dos campos acadêmicos, ela é política, pois 
implicam dinâmicas sociais e de poder. 

Entretanto, este discurso que diz respeito à urgente 
tecnologização das nossas escolas, aos poucos constrói a 
legitimação das ações governamentais sobre a educação. Sabemos 
que a efetiva implantação das TIC na educação não significa 
somente a instalação dos suportes técnicos e físicos, mas que ela 
carrega consigo as epistemologias sociais que irão bater de frente 
com as formas de ensino e aprendizagem desenvolvidas pelas 
escolas brasileiras.  

Estamos, então, envolvidos em um movimento de estudo, de 
reflexão e de debate sobre os pressupostos pedagógicos, políticos, 
filosóficos e tecnológicos que hoje movem os discursos das políticas 
educacionais, para que possamos compreender, de forma mais 
ampla, as implicações das TIC nas relações de ensino e de 
aprendizagem.  
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b. Sobre os Jovens e as TIC 

Os jovens de hoje são muito diferentes dos jovens do passado 
em vários aspectos. Não apenas em termos de vestimentas, 
enfeites e gírias. Segundo Prensky (2001), houve uma 
descontinuidade ou singularidade, causada pela chegada e rápida 
difusão da tecnologia digital na última década do século XX. Toda 
uma gama de aparatos tecnológicos faz parte desta geração desde o 
berço e a maneira como o pensamento, e o processamento e a 
organização de informações, se realizam são totalmente 
influenciados por essa nova realidade tecnológica. Eles fazem parte 
da primeira geração imersa quase que totalmente na tecnologia, 
fator que confirma a tese mcluhaniana de que os meios são 
extensões do homem (LEMOS, 2009). 

O grande problema que a educação passa a enfrentar, então, 
segundo Prensky (2001, p.2) “(...) é que os nossos instrutores 
Imigrantes Digitais, que usam uma linguagem ultrapassada (da era 
pré-digital), estão lutando para ensinar uma população que fala 
uma linguagem totalmente nova”.  

Imigrantes digitais, conforme Prensky (2001) são aqueles que 
cresceram sem a tecnologia digital e a adotaram mais tarde. Os 
alunos, por sua vez, são os Nativos Digitais, ou seja, aqueles que já 
nasceram em uma sociedade na qual a tecnologia é a base de tudo; 
eles a usam para tudo, até mesmo como uma extensão de seus 
corpos, como, por exemplo, o telefone celular, o ipod e outros 
aparatos tecnológicos, bem como as redes sociais e a internet em 
geral. 

 Uma das características do jovem de hoje é o pensamento em 
rede, juntamente com um uso quase natural dos recursos 
tecnológicos digitais e uma ampla abertura ao novo. Por sua vez, a 
escola parece permanecer engessada em um modelo analógico, 
repetindo antigas práticas, em uma dicotomia com o atual ritmo 
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apresentado pela sociedade e pelos estudantes que esta gera 
(FLORES, 2013). 

Conforme Jerusalinsky (2004, apud OLIVEIRA, 2008), a juventude 
que está atualmente nas escolas brasileiras tem se tornado 
protagonista das alterações que vivemos. Podemos perceber nesta 
juventude, diversos aspectos incorporados do contexto social mais 
amplo. Daí a necessidade de não reduzirmos estes jovens à 
categoria de meros alunos, mas sim, buscar privilegiar suas falas, 
formas de agir e pensar, a fim de não negligenciarmos essa 
diversidade cultural juvenil, que, por sua vez, sofre influência da 
mídia, bem como a influencia (FISCHER, 2005 apud OLIVEIRA, 2008). 

c. Sobre o professor de filosofia e as TIC 

A qualidade na formação de professores e a sua inegável 
influência no contexto educacional, como um todo, tem sido, nos 
últimos tempos, tema de diversas conferências, artigos e livros. Esta 
temática tem se tornado cada vez mais relevante no contexto atual 
de nossa sociedade, caracterizada pela velocidade, pela flexibilidade 
de tempo e de espaço, bem como é permeada por diversas e 
constantes mudanças. 

A formação do professor de Filosofia, na maioria dos casos, tem 
como centro os conteúdos filosóficos específicos, ou seja, os 
conteúdos, que dizem respeito à História da Filosofia, aos grandes 
temas e problemas produzidos pelos filósofos, desenvolvidos em 
suas obras. Em contrapartida, são muito poucas as disciplinas que 
tratam especificamente sobre as questões didático-pedagógicas, da 
gestão da sala de aula, do relacionamento entre professor aluno e 
sobre como estabelecer conexões entre os conteúdos filosóficos e a 
realidade do aluno, da escola e de sua sociedade. Tais fatores 
causam uma grande defasagem entre o que se aprende na 
universidade e o que se vivencia no contexto da escola básica. 
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Uma formação calcada, na maior parte do tempo, em conteúdos 
específicos traz ao futuro professor de Filosofia a possibilidade de 
este desenvolver algumas competências muito restritas à área da 
Filosofia, constituindo, assim, a licenciatura com características de 
bacharelado. De acordo com Heuser (2010, p. 21): 

No melhor dos casos formam-se competentes 
pesquisadores que, no entanto, sentem-se incapazes de 
assumirem turmas nas escolas por não estarem 
minimamente preparados para o exercício de tradução 
dos conceitos e para o uso didático dos textos da 
tradição filosófica.  

Ainda, conforme ressalta Heuser (2010, p.19): “(...) à primeira 
vista, poucas são as licenciaturas que vivem tão intensamente a 
dicotomia entre prática e teoria como a Filosofia, chegando a ser 
sentida como uma cisão entre dois mundos na própria grade 
curricular de boa parte dos cursos.” 

Ao defrontar-se com o desafio de um estágio, quando o 
acadêmico de licenciatura em Filosofia sabe que ficará frente a 
frente com seus alunos do ensino médio, surge a necessidade de 
mais conhecimentos das áreas relativas à prática didático-
pedagógica. Muitas são as dúvidas e receios, uma vez que, no 
decorrer do curso de licenciatura, poucas são as disciplinas que 
abordam as questões relativas ao ensino e à aprendizagem da 
Filosofia, fator que causa grande insegurança ao futuro professor. 

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 
de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 
licenciatura, de graduação plena – CNE/CP1, de 18 de fevereiro de 
2002, um dos requisitos básicos para a atividade docente é o uso 
das TIC e de metodologias estratégicas e materiais inovadores. 
Também nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de 
Filosofia - CNE/CES 492/2001, estão previstas uma série de 
competências a serem desenvolvidas pelos estudantes dos cursos 
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de licenciatura em Filosofia, que vão desde o desenvolvimento das 
habilidades de leitura e interpretação de textos filosóficos, 
desenvolvimento de consciência crítica, trabalho com o aparato 
conceitual próprio da filosofia, até o desenvolvimento da 
competência em utilização da informática. Não obstante, as práticas 
formativas nos cursos de Filosofia não privilegiam o exercício de 
desenvolvimento de tais competências. 

(...) Não é difícil perceber que a formação docente 
precisa ser repensada e novas estratégias necessitam 
ser previstas, em função das novas formas de 
pensamento, de expressão e relação entre sujeitos e 
grupos que estão emergindo dentro de novos 
paradigmas das ciências na cultura tecnológica 
(SCHELMMER, 2009, p. 21). 

A carência de conhecimentos que dizem respeito ao 
desenvolvimento das competências didático-pedagógicas e à 
utilização das TIC na prática pedagógica se configura em um grande 
desafio para os cursos de licenciatura em Filosofia. E a questão que 
se apresenta é, por conseguinte, por qual motivo não se busca 
dentro do curso de Filosofia uma formação que possa encaminhar o 
aluno no sentido de ser um filósofo e um professor, capaz de 
compreender as diferentes linguagens e tecnologias que estão 
disponíveis para a sua prática pedagógica na escola básica?  

Esse foi um dos objetivos da nossa pesquisa. Procuramos 
mostrar alguns exemplos que permitem conciliar essas duas faces 
da formação do professor de Filosofia, ou seja, formar professores 
que dominam os conteúdos da Filosofia e que também realizam o 
movimento de desenvolver as capacidades para tratar, 
didaticamente, os conhecimentos filosóficos em uma linguagem 
que o aluno compreenda e dela possa se apropriar de maneira mais 
efetiva. 
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Atualmente, algumas políticas para a formação inicial e 
continuada de professores vêm sendo implementadas pelo governo 
federal e, dentre essas políticas, procuramos destacar nesse texto o 
PIBID. Este é um programa já consolidado e tem atingido muitas das 
metas estabelecidas em sua origem, demonstrando ser de grande 
valor para os cursos que formam professores no Brasil.  

Foi a CAPES que criou o Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (PIBID), cujos principais objetivos são: 
valorização do magistério para que mais acadêmicos escolham a 
carreira docente; elevação da qualidade das ações acadêmicas 
voltadas à formação inicial dos professores; inserção dos 
licenciandos no contexto escolar para uma maior integração entre a 
escola e a universidade; mobilização dos professores das escolas 
básicas como co-formadores dos futuros professores. 

Sobre a questão da formação docente, Marçal & Cruz (2012, p.8) 
afirmam ser o seguinte em relação ao PIBID:  

 (...) uma forma outra de experenciar a prática 
pedagógica ganha novo olhar, nova roupagem e, acima 
de tudo, a possibilidade de transformar-se em fissura, 
vazamento, tensionamento e resistência de todos os 
envolvidos no processo formativo 

No caso do curso de graduação em Filosofia, da UFSM, o PIBID 
tem sido um dos grandes aliados na formação dos futuros 
professores, uma vez que, por meio do programa, os alunos têm 
tido uma maior oportunidade de vivência dentro da escola básica 
antes de iniciar o estágio curricular, previsto na grade curricular do 
curso. De acordo com Tomazetti (2012, p.9) esses objetivos do 
PIBID “vieram ao encontro do que historicamente carecíamos e 
reivindicávamos no contexto dos cursos de licenciatura, em especial 
do curso de licenciatura em filosofia da UFSM”. 

No ano de 2012, o grupo de bolsistas PIBID, juntamente com as 
duas escolas estaduais parceiras, tiveram a oportunidade de 
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trabalhar sobre as questões das TIC por meio do projeto “O Homem 
e a tecnologia no séc. XXI”, desenvolvido em conjunto com 
bolsistas, professores e alunos das escolas. Tal projeto culminou na 
atividade de encerramento chamada de “Olimpíadas de Filosofia”, 
que ocorreu nas dependências da Universidade Federal de Santa 
Maria, no final de 2012, como conclusão das atividades realizadas. 

IV. Reflexões a partir dos grupos focais com o 
grupo PIBID 

Para a realização dos Grupos Focais foram escolhidos sete (07) 
sujeitos entre bolsitas e ex-bolsitas da licenciatura em Filosofia da 
UFSM que participaram do projeto PIBID e dos debates, estudos e 
oficinas relativos ao projeto “O Homem e a tecnologia no séc. XXI”, 
realizado no ano de 2012 com os alunos do ensino médio de duas 
escolas estaduais de Santa/RS.  

Para a realização da referida atividade, os participantes fizeram 
pesquisas e reflexões sobre a questão das tecnologias e a relação do 
homem com as mesmas.  

A partir dos dados oriundos dos grupos focais foram construídas 
quatro categorias: 

1. Relação dos participantes com a temática desenvolvida nas 
oficinas; 

2. Participação dos jovens4 nas oficinas e abertura da escola 
para o projeto e a realidade das TIC; 

                                                 
4 Quando falamos de Jovens estamos nos referindo aos alunos do ensino médio das 
duas escolas participantes do PIBID. Filosofia da UFSM. 
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3. Limites e possibilidades de trabalho filosófico com o tema 
das TIC e a questão da leitura e escrita filosóficas; 

4. Possibilidades ou impossibilidades do uso das TIC na aula 
de filosofia. 

Nesse texto não trataremos em separado cada categoria, mas 
procuraremos apresentar uma reflexão de forma mais geral, que 
pode oferecer ao leitor uma compreensão sobre os principais 
problemas, limites e possibilidades do trabalho com as TIC na aula 
de Filosofia com os jovens do ensino médio, na visão dos 
estudantes envolvidos com o PIBID Filosofia/UFSM. 

Segundo os participantes dos grupos focais, a escolha do tema 
“O Homem e a tecnologia no século XXI”, para o PIBID Filosofia, em 
2012, foi feita de comum acordo com os bolsistas, a coordenadora e 
os supervisores, durante uma das reuniões semanais do grupo. 
Assim que a temática foi sugerida, logo surgiram várias ideias de 
leituras e de oficinas que poderiam ser desenvolvidas com os jovens 
das duas escolas participantes. Não obstante, foi necessário que os 
bolsistas levassem o tema proposto para deliberação na escola, 
juntos aos alunos.  Podemos compreender melhor o processo por 
meio da seguinte fala: 

A escolha da temática foi em consonância com os 
bolsistas e com as escolas em que nós estávamos 
participando, em diálogo com as professoras e 
visualizando os interesses dos alunos também. A gente 
viu que este era um tema pertinente. (...) Este é um 
tema que perpassa todas as relações que a gente 
estabelece com o mundo e entre as outras pessoas e 
conosco mesmo, né? A questão da tecnologia faz parte 
de todo processo histórico de construção do que a 
gente é hoje e com a qual a gente questiona como seria 
o mundo com menos tecnologia. As pessoas têm 
dificuldade até de imaginar como poderia ser, pois é 
algo tão impregnado na nossa vida. Então, colocar isso 
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em questão eu acho que foi algo fundamental tanto pro 
PIBID quanto para as escolas que fizeram parte desse 
momento de reflexão (SUELI, Grupo 15). 

Nesse caso, às TIC é delegada uma importância e centralidade, 
construída pelos próprios sujeitos que dela se utilizam e na medida 
em que se apropriam, interagem e criam a partir delas, constituindo 
assim suas condições de existência, ou seja, seus modos de ser, ver 
e pensar o seu entorno. Este comportamento aparece claramente 
na frase extraída do excerto acima: “As pessoas têm dificuldade até 
de imaginar como poderia ser, pois é algo tão impregnado na nossa 
vida” (SUELI, Grupo 1). 

De acordo com Palácios (2005), começa a aparecer um novo tipo 
de cultura, caracterizada por uma situação em que a própria 
realidade de experiência simbólica e material das pessoas é 
inteiramente captada, totalmente imersa em uma composição de 
“imagens virtuais” do mundo, onde as representações estão para 
além das telas comunicadoras das experiências e são a própria 
experiência. 

Anteriormente à realização das oficinas nas escolas, os bolsistas 
estudaram alguns textos sobre a temática “O Homem e a tecnologia 
do séc. XXI”. Tais textos trouxeram vários novos elementos para a 
reflexão e suscitaram uma série de posicionamentos sobre as 
abordagens e os enfoques que seriam desenvolvidos nas escolas 
por ocasião das oficinas com os jovens estudantes. Um dos 
primeiros textos trabalhados pelo grupo de bolsistas PIBID foi 
“Meditação sobre a técnica”, de Ortega y Gasset, de 1963. Este 
texto aborda questões acerca do sentido, vantagens, danos e 
limites da técnica. De acordo com uma das participantes dos grupos 

                                                 
5 Para a transcrição das falas para sujeito usa-se aqui, um nome fictício e para 
distinção entre grupos tem-se Grupo 1 e Grupo 2, em que o Grupo 1 são os ex-
bolsistas PIBID e atuais professores e o Grupo 2 os atuais e ex-bolsistas PIBID que 
ainda não atuam como professores. 
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focais, os momentos de estudo e pesquisa sobre a temática foram 
cruciais para o desenvolvimento das oficinas, pois possibilitou uma 
problematização filosófica que transcendia a mera opinião e o 
senso comum sobre as tecnologias e a relação do homem com ela. 

Segundo os participantes dos grupos focais, existe uma carência 
de reflexão sobre a realidade tecnológica em que estamos 
inseridos. A falta de reflexão faz com que a maioria das pessoas 
perceba as TIC como algo exterior a elas, como parte de um mundo 
que não existe, mas, que de certa forma, está presente. Lévy (1999), 
afirma que a questão não é necessariamente apenas avaliar o 
impacto das tecnologias, mas também de situar as irreversibilidades 
às quais os seus usos nos levariam, formular projetos que venham a 
explorar as virtualidades que as tecnologias transportam e decidir o 
que fazer com elas. 

Abaixo transcrevo um relato quanto à questão da receptividade 
por parte dos estudantes à proposta da temática das tecnologias 
para as oficinas: 

Na escola X6 teve uma boa adesão, eu acho que foi um 
assunto que tocou e motivou eles pra trabalhar, e até 
porque o assunto era trabalhado em oficinas. No meu 
ponto de vista motivou porque justamente é um 
assunto que faz parte da vida deles que são a juventude 
e o envolvimento com a tecnologia, etc. (LEON, Grupo 
1). 

Como usuários mais assíduos das TIC, os jovens alunos 
participantes do projeto demonstraram ter percebido, a partir das 
primeiras provocações dos bolsistas sobre o tema, a importância da 
reflexão sobre os usos das tecnologias. Além de haver ocorrido uma 
identificação desses jovens com a temática, eles se sentiram 

                                                 
6 Utilizaremos as letras X e Y quando nos referirmos às escolas a fim de preservarmos 
as informações acerca das escolas 
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provocados a se lançarem no trabalho filosófico, sob a orientação 
dos bolsistas, a fim de construírem suas próprias perguntas e 
problematizações. 

André, participante do grupo focal também relata aspectos do 
comprometimento por parte dos jovens alunos das escolas com o 
desenvolvimento das atividades, para o qual foi utIizado algum tipo 
de tecnologia para sua realização: 

No grupo que eu trabalhei os jovens eram totalmente 
comprometidos, envolvidos, eles que praticamente 
fizeram tudo, a gente só aparando daqui e dali. Toda a 
ideia foi deles, envolvidos na edição, eles sabem mexer, 
eles pegam a filmadora, o Movie Maker, etc. (ANDRÉ, 
Grupo 2). 

Ao serem indagados, durante a realização do grupo focal, sobre 
as possibilidades de trabalharem com o tema das tecnologias de 
forma filosófica, na sala de aula do ensino médio, um dos 
participantes respondeu: 

Podemos problematizar a questão do progresso, até 
que ponto ele nos traz mudanças ou melhorias. Isso é 
importante que aconteça na sala de aula pra gente não 
descartar também a problematização de algum autor 
clássico. Podemos exibir um vídeo sobre isso, não 
necessariamente usar o texto, pois é possível pensar 
essas questões a partir de vídeo também, ou buscar 
vídeos de autores sobre a indústria cultural como do 
Adorno. Enfim, depende do enfoque que cada turma vai 
dar ao problema (SUELI, grupo 1). 

Aqui é importante destacar a importância e o peso que o texto 
filosófico representa para o trabalho em uma aula de filosofia no 
ensino médio. Compreendemos que a leitura e compreensão do 
texto, assim como a escrita de um texto com caráter filosófico são 
habilidades importantes da aula de Filosofia. 
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 Em meio ao culto do presente, sinalizado por Barbero (1999), 
consideramos que tem sido frequentes as dificuldades e os 
impasses relativos à leitura e à escrita filosófica no contexto escolar 
e, nesse caso, na aula de Filosofia. Destacamos aqui a 
predominância dos depoimentos dos participantes dos grupos 
focais acerca das dificuldades da leitura e escrita filosóficas dos 
jovens que participaram das oficinas do PIBID. Em meio ao contexto 
das TIC, os jovens parecem estar mais na busca de informações e 
ideias instantâneas do que do conhecimento e de fazer parte da 
construção do mesmo.  

Segundo o excerto abaixo, uma das causas desse problema, que 
os participantes consideram ser generalizado, seria a condição 
cultural em que os jovens se encontram, a qual não privilegia 
hábitos como o da leitura e da escrita: 

A cultura brasileira em geral não privilegia a cultura da 
leitura. O tipo de leitura do tipo autoajuda que é mais 
difundido no Brasil, que não força as capacidades de 
compreender e relacionar as coisas, o abstrato do 
conceito com a realidade. Acho que esse é um dos 
problemas que fazem os alunos terem inda mais 
dificuldades de lerem um texto filosófico, que é um 
texto abstrato, né? E leva um tempo pra tu 
compreender o que o autor tá dizendo. Tu tornar virtual 
a tua aula é tu tentar junto com o aluno tentar 
desvendar os problemas que os autores colocam 
(LUCAS, Grupo 1). 

Destacamos, também, o fato de que hoje, na maioria dos casos, 
a escrita seja feita diretamente na tela do computador, que é 
diferente da escrita no papel, e, dependendo da sua forma, pode 
ser considerada um hipertexto, ou, segundo Pierre Lévy (1999, 
p.56), “um texto móvel, caleidoscópico, que apresenta suas facetas, 
gira, dobra-se e desdobra-se à vontade frente ao leitor”. Para Lévy 
(1998), tanto o conhecimento filosófico, quanto da ciência estão 



O ENSINO DE FILOSOFIA E AS TIC  204 

 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: PARCERIAS 3.0 

estritamente vinculados à escrita, à tradição impressa, que dão o 
alcance dos discursos e permanecem inalterados no decorrer do 
tempo e em qualquer lugar. Essas características de permanência e 
de inalterabilidade que a escrita impressa proporciona, dão ao texto 
filosófico a possibilidade de apresentar suas razões, fundamentos e 
suas próprias condições de interpretação, num fechamento 
semântico que é capaz de sinalizar o contexto no qual ele foi 
concebido. Talvez em função desse fechamento semântico que o 
texto filosófico possui, é que aparece a dificuldade da leitura e da 
compreensão. 

 As formas de leitura mais difundidas no ciberespaço, por meio 
do hipertexto, parecem oferecer aos jovens exatamente aquilo que 
eles estão acostumados a vivenciar na frente de seus 
computadores: velocidade, fluxo e fluidez. Ao passo que o texto 
filosófico exige tempo, exercício da calma e da paciência. 

Outra importante e interessante abordagem dada pelo grupo 
dos bolsistas, durante o desenvolvimento das oficinas, foi a 
problematização de questões relativas à biopolítica. Alguns dos 
trabalhos realizados nas oficinas tiveram como influências as 
leituras foucaultianas que permitem abertura, conexões e 
problematizações relativas à escola, a sociedade e a relação do 
homem com as TIC. 

Eu acho que o caminho que a gente tentou tomar na 
escola foi interessante. Eu acho que esse foi um espaço 
de questionamento, um dos caminhos que tentamos 
indicar para o trabalho foi bem interessante. Eu tentei 
trabalhar foi a questão da biopolítica, pois além de 
pertinente ao tema, a escola como instituição também 
precisa ser pensada. Esse é até um conceito facilitador 
(LAURA, Grupo 2). 

Cabe aqui ressaltar que o conceito de “biopolítica” é designado 
por Michel Foucault (2008) como o modo no qual o poder passa a 
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ser exercido a partir do século XVIII, de forma a governar não 
apenas cada indivíduo por meio de um conjunto de disciplinas, mas 
sim toda a população. Tendo como base esse conceito, foram 
realizadas algumas oficinas que propuseram a reflexão sobre as 
formas e os mecanismos pelos quais se produz modos de 
assujeitamento e subjetivação com as TIC e por meio delas, cujo 
objetivo é produzir um tipo de sujeito. 

 

V. Considerações finais 

A partir da pesquisa realizada ficou bastante evidente a 
presença e o crescimento das discussões sobre as questões relativas 
às práticas de um Ensino da Filosofia mais voltado para a realidade 
atual do jovem aluno, desde cedo socializado no contexto das TIC. 
Este movimento de mudanças, reflexões, problematizações e 
tensionamentos, tem acontecido tanto por parte dos pesquisadores 
da área do Ensino da Filosofia, quanto por parte das políticas 
públicas para a educação, como é o caso da implantação do PIBID 
nos cursos de licenciatura  

Podemos perceber a importância notória do PIBID dentro da 
instituição de formação inicial dos professores de filosofia e seu 
papel de fundamental importância dentro da escola onde são 
realizados seus projetos, cujo principal objetivo é de provocar um 
movimento do pensamento, o trabalho com conceitos, a reflexão 
sobre os problemas e conflitos humanos. 
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Autoria e autonomia em uma 
experiência de formação continuada 
online de docentes militares 

Pedro Henrique Bianco, FSJ 

Luiz Alexandre da Silva Rosado, INES  

 
RESUMO  
As demandas que a sociedade contemporânea traz, por meio 
do seu desenvolvimento tecnológico e informacional, 
exigem autonomia para formação continuada e para a 
tomada de decisões em ambientes em contínua 
transformação, exigência posta também aos docentes 
militares. A presente pesquisa, de caráter qualitativo, estudou 
um curso de formação continuada para tutores online 
desenvolvido pelo Exército Brasileiro, com o objetivo de 
verificar se as práticas de autoria, individual e coletiva, 
estimulam a autonomia dos docentes cursistas. Os dados 
foram coletados por intermédio de questionários enviados 
aos cursistas e aos tutores e pela análise das interações 
escritas dos fóruns de atividades. Todos os dados passaram 
por categorização segundo os procedimentos da análise de 
conteúdo temática. Observou-se que grupos que produzem 
e publicam seus trabalhos cooperativamente e de maneira 
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organizada criam ambientes mais favoráveis ao 
desenvolvimento da autonomia. Seus membros estimulam-
se para a pesquisa, dependem menos das intervenções da 
tutoria, demonstram maior reciprocidade e respeito mútuo, 
aumentando ou exercitando sua autonomia e a do próprio 
grupo. 
 
Palavras-chave: instrutor militar, formação continuada, 
autoria, autonomia. 
 

Authority and autonomy in an experience of online 
continuing training of military instructors 
 
Contemporary society, with its technological and 
informational developments, demands autonomy in 
continued professional development and in decision-making 
in continuously changing environments, which are 
challenges that also face military instructors. This research, 
of a qualitative nature, investigated a continuing 
development course for online tutors offered by the 
Brazilian Army, with the purpose of examining if authoring 
practices, both individual and collective, stimulate 
autonomy. Data collection used a questionnaire answered by 
students and tutors, and a thematic analysis was conducted 
on a data corpus that included also the body of written 
interactions conducted in online activity forums. Findings 
indicate that groups produce and publish their work 
cooperatively and create environments that are favourable to 
the development of autonomy. It was also found that 
members are encouraged to research, depend less on tutorial 
intervention and demonstrate reciprocity and mutual 
respect, increasing or exercising their autonomy as well as 
the group´s. 
 
Keywords: Military instructor; continuing professional 
development; authorship; autonomy. 
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I. A formação docente continuada no contexto 
militar 

Este Para melhor compreender as necessidades de capacitação 
de um militar profissional, torna-se importante tecer alguns 
comentários sobre a situação atual dos conflitos armados. No final 
do século XX, após vislumbrarem a possibilidade do extermínio total 
da humanidade via armamentos nucleares (paradoxo da guerra), as 
sociedades tecnologicamente desenvolvidas, em especial o eixo 
EUA-Europa-Japão, chegaram a três conclusões para tornar os 
conflitos mais aceitáveis à sociedade e evitar, dessa forma, forte 
oposição já vista em períodos anteriores (CASTELLS, 1999).  

A primeira delas é não envolver civis; para isso a guerra deve ser 
feita por um exército profissional. Em segundo lugar, deve ser 
rápida, consumindo o mínimo de recursos humanos e financeiros. 
Por último, deve causar o mínimo de baixas e de destruição, mesmo 
no lado adversário. Historicamente, o protótipo desse tipo de ação 
pôde ser visto durante a primeira Guerra do Golfo no início dos 
anos 90, motivada pela tomada do Kuwait pelo Iraque, o que 
ocasionou a mobilização de uma coalizão de forças militares 
capitaneadas pelos Estados Unidos da América. As operações 
militares iniciaram-se a partir do ar e do mar, o que redundou em 
pequena resistência posterior em terra.  

As transformações tecnológicas e táticas, em um cenário de 
aceleração dos processos de globalização econômica e 
informacional, apontam, dentro da racionalidade militar, para a 
necessidade de emprego de meios tecnologicamente sofisticados 
por forças armadas profissionais (CASTELLS, 1999). Essas forças 
devem ser bem treinadas, diante de guerras que procuram afastar 
dos olhos da população civil, especialmente da mídia televisiva, a 
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percepção da morte em larga escala e do sofrimento que tais 
intervenções potencialmente (e efetivamente) geram, mesmo que 
restritas aos próprios militares.  

Diante disso, tanto a capacidade de utilizar equipamentos 
complexos, quanto a prontidão para o seu emprego são habilidades 
que requerem uma formação continuada no ambiente militar, caso 
pertença a um país potencialmente capaz de renovar seus arsenais 
e equipamentos com a geração mais recente de armamentos 
computadorizados. Vale lembrar que a guerra instantânea, 
dependente de forte capacidade tecnológica, é restrita a poucas 
nações, face à assimetria de poder, riqueza e conhecimento 
científico de ponta, o que determina a velocidade de extensão de 
um conflito armado. 

Se a inserção no seleto grupo de nações tecnologicamente 
avançadas é um dos passos, também o é a requisição de um 
profissional das armas que integre variados saberes. Entre eles 
podemos citar: princípios de liderança, emprego de materiais de 
alta tecnologia agregada, entendimento dos aspectos táticos e 
jurídicos das operações militares, atuação em conjunto com Forças 
Armadas de outros países e conhecimento de idiomas estrangeiros 
(BRASIL, 2012). Logo, a capacitação dos educadores que atuam no 
Sistema de Ensino do Exército é fator crítico para o alcance desse 
conjunto de saberes, pois eles são os responsáveis por construírem, 
juntamente com seus alunos, os conhecimentos, habilidades e 
atitudes necessárias à mobilização das competências específicas, no 
momento oportuno, em um cenário globalizado e com alto grau de 
incertezas. 

Para Tardif (2000, p.3), os conhecimentos da profissão de 
professor exigem “autonomia e discernimento por parte dos 
profissionais”. O autor nos fala que não se trata apenas de 
conhecimentos técnicos os quais possam ser abordados de forma 
rotineira e sistematizada, mas com “[...] uma parcela de 
improvisação e de adaptação a situações novas e únicas que exigem 
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do profissional reflexão e discernimento [..]” (idem).  Assim sendo, 
os professores necessitam de formação continuada para que 
possam enfrentar os desafios do cotidiano da sala de aula e da 
formação. 

A fim de favorecer a formação continuada dos docentes 
militares, foi criado pelo Departamento de Educação e Cultura do 
Exército (DECEx) o ESIO – Estágio Setorial para Instrutores On Line1. 
O ESIO tem por objetivo prover os fundamentos e técnicas para a 
formação de recursos humanos para desempenhar a função de 
instrutores em cursos do Exército Brasileiro na modalidade a 
distância. O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utilizado é o 
Moodle (Modular Object-Oriented Dinamic Learning Environment), 
capaz de oportunizar a criação de grupos colaborativos em torno de 
um tema, favorecendo a construção coletiva de conhecimento. 

A construção coletiva de conhecimento no AVA nos remete à 
ideia de autoria coletiva. Segundo Tornaghi (2007), as tecnologias 
de informação e da comunicação (TIC) proporcionam oportunidade 
para a autoria individual e/ou compartilhada de produtos 
intelectuais. Chartier (2002) complementa nos dizendo que o texto 
eletrônico é móvel, maleável e aberto, permitindo ao leitor atuar 
sobre o conteúdo da obra, se apoderando dele e transformando-o. 
Essa característica faz com que não se tenha de forma clara o nome 
do autor do produto final (embora um histórico de alterações possa 
ser criado), pois os textos podem ser “constantemente alterados 
por uma escritura coletiva, múltipla e polifônica” (idem, 2002, p. 
25).  

A oportunidade dos educadores militares externarem e 
compartilharem suas opiniões, proposições, experiências, dúvidas e 

                                                 
1“Estágio é uma atividade técnico-pedagógica destinada a promover a capacitação 
cultural e profissional em determinada área do conhecimento” (BRASIL, 2005a). 
Fazendo-se uma analogia com a Educação Nacional seria um curso de pequena 
duração. 
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inquietações, de forma escrita, nos fóruns, vem ao encontro do que 
se deseja para o estágio de formação continuada. Porém, a 
distância física entre o professor/tutor e o aluno existente na EaD 
pode vir a criar uma barreira para a aprendizagem. Nesse sentido, é 
importante que o discente possua ou desenvolva certo grau de 
autonomia na condução de seus estudos. O exercício da autonomia 
pressupõe capacidade de autodeterminação e de livre pensamento. 

Para Freire (2011), aprender e ensinar formam um ciclo. 
Contudo, aquele que aprende deve manter viva sua curiosidade, 
buscando novos saberes. Isso seria um ponto fundamental da 
formação continuada: desenvolver autonomia para instigar a 
curiosidade, desejar novos saberes e compartilhar conhecimentos, 
contribuindo para que esses profissionais da educação assumam a 
responsabilidade por sua formação continuada e entendam que 
podem fazer isso de forma cooperativa, exercitando a reciprocidade 
e o respeito mútuo.  

A partir das novas possibilidades postas pelas TIC digitais e a 
necessidade de formação continuada trazida pelo contexto 
tecnomilitar emergente, este trabalho teve como objetivo 
investigar como a autoria coletiva, desenvolvida no AVA Moodle do 
ESIO, contribuiu para o desenvolvimento da autonomia dos 
instrutores que atuam na Educação Militar. Entender como as 
relações interpessoais são estabelecidas, como se dão as trocas de 
experiências e saberes e como a produção escrita contribui para 
práticas de autoria e desenvolvimento da autonomia são aspectos 
relevantes para futuras iniciativas na Educação a Distância, em 
particular no Sistema de Ensino do Exército. 
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II. A EaD como modalidade de formação 
continuada 

Tardif (2000, p.2) pondera que cada profissão detém seus 
conhecimentos especializados e estes devem ser adquiridos em 
uma “longa formação de alto nível”, de natureza universitária, a 
qual dá direito a um diploma que habilita e autoriza o exercício 
profissional. Esses conhecimentos são adquiridos por intermédio do 
estudo de disciplinas científicas, mas têm por objetivo a solução de 
problemas reais do cotidiano de cada trabalhador.  

Face à publicação contínua de novos saberes, é desejável que 
aqueles adquiridos na formação inicial não sejam cristalizados pelo 
profissional. Tanto os conhecimentos profissionais quanto os 
científicos podem ser questionados, revistos e aperfeiçoados 
(TARDIF, 2000), exigindo dos profissionais esforço de 
autoaperfeiçoamento, a fim de se alcançar novas competências. 

Segundo Perrenoud (2000, p.13), “competências não são elas 
mesmas saberes, savoir-faire ou atitudes, mas mobilizam, integram 
e orquestram tais recursos”. A mobilização só é pertinente em 
situações nas quais o sujeito é exposto a uma realidade e apresenta 
soluções de acordo com sua formação e experiência. Seu 
desenvolvimento está relacionado com a natureza das situações de 
aprendizagem. Estas devem se constituir como uma preparação 
intensiva que oferece condições objetivas ao sujeito para a 
interiorização e estabilização dos esquemas de pensamento e ação.  

O instrutor das escolas militares tem uma característica que o 
diferencia fundamentalmente do professor: ele é comissionado em 
um determinado estabelecimento de ensino por períodos de 2 
anos, podendo ser reconduzido por mais 1 e em caráter excepcional 
por mais um ano.  Assim, o militar, normalmente, entra e sai do 
Sistema de Ensino, uma ou mais vezes ao logo de sua vida 
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laborativa no Exército. Gera-se, dessa forma, grande demanda pela 
formação continuada a fim de aprimorar aspectos didático-
pedagógicos relevantes, aumentar as competências para a prática 
docente que os instrutores já tenham construído ou desenvolver 
novas competências. 

Gatti (2008, p.2) coloca a questão da necessidade de formação 
continuada como “requisito para o trabalho”, a fim de que se possa 
acompanhar a evolução do conhecimento e da tecnologia, com suas 
implicações na prática do profissional. Vem à tona a discussão sobre 
os currículos da formação inicial e continuada de professores. A 
corrente majoritária enfatiza o aspecto cognitivo, onde um conjunto 
de competências deve ser desenvolvido, até mesmo induzido, de 
forma operacional. Outros acreditam que os currículos devem 
privilegiar os aspectos do relacionamento humano e afetivo.  

Analogamente, isso vem acontecendo na Educação Militar, na 
qual as atitudes têm crescido em importância em relação aos 
conteúdos na formação inicial e continuada dos instrutores. Ao 
enfatizar tais aspectos nos aproximamos da reciprocidade e da 
formação moral, na qual o sujeito compreende que o bem estar 
individual está subordinado ao bem estar da coletividade, o que 
leva à autonomia no sentido atribuído por Piaget (1999).   

Cientes da necessidade de se repensar a formação docente, 
resta a pergunta: como fazê-la? Nóvoa (1992, p.13) nos diz que: 

Essa formação não se dá pela acumulação (de cursos, de 
conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um 
trabalho de reflexão crítica sobre as práticas e de 
(re)construção permanente de uma identidade pessoal.  

Percebe-se a importância da experiência profissional que toma 
contornos de saberes que devem ser compartilhados.  

O autor acredita que as práticas de formação continuada são 
úteis para a aquisição de conhecimentos e técnicas, mas estimulam 
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o isolamento desses sujeitos e reforçam o estereótipo do professor 
transmissor de conhecimentos. Contudo, se essa formação adquirir 
“dimensões coletivas” (NÓVOA, 1992, p.15) passa a contribuir para 
a autonomia dos professores na medida em que estimulam a 
construção do conhecimento e de valores.  

A educação a distância (EaD) apresenta-se como uma alternativa 
para desenvolver programas de formação inicial e continuada sem 
afastar o profissional de seu trabalho, dando flexibilidade de horário 
e local para o desenvolvimento dos estudos. A relação aluno-
professor, a maneira de aprender e de avaliar estão sendo 
repensadas. O computador ligado à Internet traz possibilidades que 
transcendem a sala de aula tradicional, desde que o design 
instrucional favoreça a interação entre os agentes do processo 
(alunos, professores, tutores, equipe técnica e pedagógica) e facilite 
o acompanhamento da “construção individual e coletiva do 
conhecimento” (FILATRO, 2003, p. 33). 

O professor que atua na modalidade EaD necessita ter em 
mente que ele não tem o controle total sobre o processo de 
aquisição de conhecimento pelos seus alunos, lembrando que 
tentativas de controle sempre existiram e continuam existindo em 
espaços online e presenciais. Esta disputa por controle nos remete 
às relações tradicionais de poder escolar em que o conhecimento é 
tido como um bem tão precioso que não pode estar nas mãos de 
todos (DEMO, 2009). Na atualidade, se não o conhecimento, a 
informação está à disposição de todos que tenham condições de se 
conectar à web, desafiando práticas estabelecidas de domínio e 
cerceamento de saberes. Assim, segundo Demo, “não seria 
pedagógico reeditar tentativas de controle, como não seria 
pedagógico reeditar o laissez-faire” (2009, p. 14). Se, por um lado, o 
professor não tem o controle total da aquisição de conhecimento, 
por outro ele não pode pensar que uma autonomia total e 
espontânea surgirá por parte de seus alunos. 
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Pensando nos espaços online e suas características particulares, 
ao leitor-aluno é oferecida a possibilidade de concordar ou não com 
o que está sendo lido, especialmente com a facilidade de busca e 
cruzamento de informações permitida pela textualidade digital. A 
hipertextualidade permite desenvolver a argumentação de forma 
não linear graças às várias conexões que disponibiliza a documentos 
que a dão suporte.  

Primo (2003) apresenta duas caracterizações importantes da 
escrita coletiva, e o consequente exercício de busca e 
argumentação necessário aos autores, em ambiente hipertextual. 
Uma delas diz respeito aos textos colaborativos os quais se 
caracterizam por “colagens”, onde o maior trabalho, na realidade, 
reside em administrar e reunir as partes produzidas separadamente 
pelos integrantes de um grupo.  A qualidade desse texto tem a ver 
com a qualidade de cada parte e de como o grupo as organizou. 
Esse texto corre o risco de não ter uma identidade ou mesmo 
harmonia, mas pode, também, ter bons resultados. 

A outra caracterização é a do texto cooperativo o qual é 
modificado constantemente durante sua criação. Esse texto nasce 
do debate e sua evolução depende das decisões do grupo como um 
todo. Primo (2003) nos lembra que produzir cooperativamente 
exige uma nova postura e aprendizado, pois a autoria é 
tradicionalmente vista como uma prática individualizada e aqui é 
uma prática coletiva, colocando o “eu” subordinado ao “nós”. 

Isso nos remete ao conceito de “escola ativa” que é um dos 
métodos, segundo Piaget (1999), para o desenvolvimento da 
educação moral. Nela o discente constrói seu conhecimento pela 
investigação e pela participação em atividades propostas pelos 
docentes. Ao realizar atividades em grupo, o aluno tende a 
comportar-se de forma diferente daquele que executa tarefas 
individuais. Uma classe na qual se executam tarefas individuais é 
uma soma de indivíduos, porém as turmas que trabalham em 



AUTORIA E AUTONOMIA EM UMA EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO...  223 

 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: PARCERIAS 3.0 

conjunto formam uma sociedade que pode se autogovernar, 
levando à autonomia (idem, 1999).  

A rede mundial de computadores é uma potencial janela para 
que o sujeito se abra e exponha seu pensamento para o mundo e 
para outros sujeitos. Os cursos online, por intermédio de seus AVA, 
podem dar suporte ao diálogo e meios para que as inquietações e 
curiosidades sejam satisfeitas pelas várias interações e associações 
possíveis.  

 

III. Sujeitos e instrumentos da pesquisa 

Para o desenvolvimento da pesquisa foi necessário observar as 
interações entre os sujeitos durante as práticas de construção 
coletiva de conhecimento no AVA, tratando-se, portanto, de uma 
pesquisa qualitativa. Segundo Denzin e Lincoln (2006, p.17) os 
pesquisadores que utilizam a pesquisa qualitativa “estudam as 
coisas em seus cenários naturais tentando entender, ou interpretar, 
os fenômenos em termos dos significados que cada pessoa a eles 
confere”.  

Assim, o campo da pesquisa foi o Estágio Setorial de Instrutores 
On Line (ESIO), um curso de capacitação desenvolvido em 80 horas, 
distribuídas em 8 semanas, com carga horária de 10 horas 
semanais, na modalidade EaD. Em cada um desses módulos foram 
disponibilizados materiais de apoio, no formato de apostilas digitais, 
para o estudo individual dos alunos. Era oferecido um fórum para a 
retirada de dúvidas onde as interações se davam entre alunos e 
tutores.  
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Figura 1. Esquema de aplicação de módulos do ESIO. 

Os sujeitos participantes desta pesquisa foram os 125 
instrutores (oficiais) e monitores (subtenentes e sargentos)2 que 
atuam no Sistema de Ensino do Exército Brasileiro e que realizaram 
o ESIO em 2013. A seleção desses sujeitos foi realizada pelo DECEx 
(Departamento de Educação e Cultura do Exército) e atende ao 
objetivo proposto para a pesquisa.  

Em uma primeira etapa, foi apresentado aos alunos, pela 
internet, um questionário contendo 10 questões. Com ele buscou-
se saber: a experiência dos cursistas na EaD; suas impressões sobre 
essa modalidade de educação; as percepções individuais sobre os 
resultados alcançados e sobre as interações realizadas ao logo do 
curso. Trinta e seis alunos dispuseram-se a responder ao 
instrumento de pesquisa. 

Posteriormente, foram enviados questionários aos sete tutores, 
dos quais quatro responderam. Buscava-se ter um breve perfil dos 
docentes, em especial sua formação e preparação para a atuação 
em EaD, o que poderia vir a afetar o desempenho dos alunos e 
impactar na pesquisa. Além disso, verificaram-se as percepções 
desses docentes sobre práticas de autoria e desenvolvimento de 
autonomia de seus discentes.  

                                                 
2 Tanto instrutores como monitores são “nomeados para tal cargo nos 
estabelecimentos de ensino profissionalizantes do Sistema de Ensino [...]” (BRASIL, 
2005 b). No presente trabalho utilizar-se-á o termo instrutor para ambos. 



AUTORIA E AUTONOMIA EM UMA EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO...  225 

 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: PARCERIAS 3.0 

Houve, ainda, a análise documental dos fóruns coordenados 
pelo tutor mais experiente na EaD (Tutor A), com quinze alunos, e 
pelo menos experiente (Tutor B), com dezesseis alunos. A avaliação 
da experiência dos tutores foi realizada pela Coordenadora do 
Curso. Essa amostragem teve por finalidade verificar a evolução 
dessas interações, o desenvolvimento da autoria (individual e 
coletiva) e da autonomia (intelectual e moral).  

Os dados obtidos pelas questões abertas dos questionários e 
nos documentos foram submetidos à análise de conteúdo temática, 
o que fez emergir categorias que foram confrontadas com o 
referencial teórico desta pesquisa (BARDIN, 2009). As questões 
fechadas dos questionários, por sua vez, foram analisadas 
quantitativamente, por meio da distribuição de frequências 
(RIZZINI; CASTRO; SARTOR,1999).       

IV. Resultados da pesquisa 

a. Respostas aos questionários: o perfil dos alunos e dos 
tutores 

Responderam ao questionário trinta e seis alunos dos quais dois 
terços já tinham alguma experiência como discentes na modalidade 
EaD. Vinte e três alunos avaliaram o ESIO como produtivo, dando 
oportunidade para todos expressarem suas opiniões e dúvidas e 
doze deles, mesmo encontrando alguma dificuldade, também 
consideraram o curso como produtivo. Vale ressaltar que a o 
número de alunos que avaliaram o curso como produtivo equivale 
ao dos que já tiveram alguma experiência em EaD. Seguindo esta 
avaliação positiva, para vinte e cinco alunos o intercâmbio de 
saberes no AVA foi enriquecedor, aprendendo coisas novas e 
trocando experiências. Na visão de Nóvoa (1992), a troca de 
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experiência entre professores é fundamental para a formação 
continuada. 

O questionamento acerca das contribuições escritas no AVA 
admitia que os discentes escolhessem mais de uma resposta. Vinte 
e cinco deles avaliaram como muito boas para conhecer o 
pensamento dos demais e para construir o próprio conhecimento. 
Nove deles as veem como interessantes, mas esperam o aval dos 
tutores para apreciá-las. Apenas seis acreditaram que as interações 
eram importantes para a formação de uma coletividade com 
interesses comuns. Os números demonstram uma tendência ao 
individualismo que se manifesta na preocupação em construir seu 
conhecimento individualmente, utilizando-se do saber coletivo para 
isso. Assim, os cursistas reforçam sua autonomia individual, o que, 
segundo Castoriadis (apud PASSOS, 2006) é o caminho para a 
autonomia coletiva. 

Quanto à produção intelectual as opiniões dividem-se. Dezoito 
alunos perceberam-se como coautores de um produto intelectual e 
dezesseis acreditam que houve tal produção, mas não se veem 
como coautores. Dois alunos sequer acreditam ter havido produção 
intelectual. A própria elaboração, em grupos, das tarefas propostas 
nos módulos do curso demonstra haver uma produção intelectual, 
principalmente por serem inéditas (no sentido de reelaboração das 
fontes acessadas). Outro aspecto relevante é o de que tudo era 
produzido (individualmente e coletivamente) tornava-se público.  

O questionamento sobre autonomia também oferecia a 
oportunidade de serem selecionadas várias alternativas. Vinte e 
quatro alunos declararam terem aumentado sua autonomia para a 
atuação na EaD. Apenas treze acreditaram terem aumentado seu 
respeito pela opinião dos outros, apesar de dezessete terem se 
visto como parte de uma coletividade. Ao declararem que 
aumentaram sua autonomia para a atuação em EaD, os cursistas 
vão ao encontro do conceito de autonomia defendido por Moore 
(1993) na medida em que se veem mais capazes que tomarem para 
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si tarefas as quais no ensino presencial cabem ao professor. Por 
outro lado, a partir da visão piagetiana de autonomia, esta não se 
manifesta adequadamente, tendo em vista que, apesar de se 
sentirem parte de uma coletividade, um número menor de alunos 
declara ter aumentado seu respeito pela opinião dos colegas.  

Os resultados também indicam que o universo pesquisado 
acredita na EaD, mas não na sua capacidade de substituir educação 
presencial, apontando a necessidade desse grupo de interagir 
pessoalmente com os demais alunos e com o professor. Os 
resultados da questão sobre a EaD na formação continuada de 
professores refletiram essa posição dividida dos alunos. Onze 
avaliaram que a EaD pode substituir o ensino presencial e vinte e 
um entendem que a EaD faz coisas que o ensino presencial não faz, 
portanto é importante, mas não substitui o presencial. Catorze 
alunos entendem que a EaD traz conhecimentos novos, mas 
encontros presenciais são fundamentais. Dois alunos possuem 
dúvidas quanto a sua eficácia e apenas um aluno não vê a EaD como 
uma estratégia válida. 

O questionário remetido aos tutores permitiu verificar que se 
tratava de um grupo qualificado e experiente. Todos eram pós-
graduados, três com especialização em EaD e dois com título de 
mestre. Demonstravam dominar os fundamentos e as técnicas da 
tutoria em EaD, sendo que três deles tinham experiência em sala de 
aula presencial. Expressaram uma visão favorável à produção 
coletiva de conhecimento via EaD e à autoria dos alunos (produção 
e publicação de textos), sendo que dois deles afirmaram ter existido 
uma produção coletiva, mas não uma autoria coletiva. Os tutores 
pesquisados tenderam a perceber a existência mais da autoria 
individual do que a coletiva durante o curso que ministraram, 
embora em suas respostas tenham equiparado em importância os 
dois tipos de autoria. 

Havia uma pergunta aberta na qual os tutores eram 
questionados sobre suas estratégias para a ampliação da autonomia 
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dos alunos. As respostas apontaram o incentivo à pesquisa de 
temas ligados às aulas e a atuação do tutor como mediador do 
processo de aprendizagem, aquele que procura avaliar 
continuamente os alunos e oferece informações extras, visando 
aumentar a autonomia do aluno. As respostas vêm ao encontro do 
conceito de “escola ativa” na qual o aluno produz coletivamente, na 
busca do saber e objetivando a sua autonomia (PIAGET, 1999). O 
papel motivacional do tutor relaciona-se com o do treinador que 
estimula, avalia e orienta as estratégias que os próprios alunos 
desenvolvem para construírem seu conhecimento (SALMON, 2000, 
apud MORGADO, 2006).  

Porém, cabe destacar que nas respostas abertas nenhum dos 
tutores pontuou a diminuição efetiva de suas intervenções ao longo 
do desenvolvimento do curso. Esse dado está de acordo com a 
questão composta por alternativas fechadas em que somente um 
dos tutores afirmou que os alunos já se comportavam de forma 
autônoma. Todos concordaram que a medida em que produzem 
individualmente e coletivamente a autonomia aumenta. Talvez o 
curso não tenha permitido, por suas atividades ou pelo tempo 
disponibilizado, o alcance do estágio de autonomia elevada dos 
alunos. É sobre essa questão que trataremos a seguir, ao 
analisarmos o padrão de conduta dos alunos nas atividades 
propostas ao longo do ESIO. 

b. Três tendências encontradas nos fóruns analisados 

Esses dois questionários ofereceram uma base inicial para a 
análise dos fóruns, tanto os temáticos quanto os de interações para 
a solução de tarefas. Eles deram uma noção das concepções dos 
alunos e tutores sobre a EaD e sobre os conceitos de autoria e 
autonomia. Nos fóruns, analisaram-se os grupos sob a 
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responsabilidade da tutora A (mais experiente) e B (menos 
experiente).  

Acerca do fórum temático (o primeiro) sobre autonomia, as 
respostas apontaram para a capacidade do aluno em administrar o 
tempo e o espaço de forma responsável, sendo protagonista do 
processo de aprendizagem, mas auxiliado pela presença e suporte 
do tutor. Pode-se dizer que a maioria dos participantes aponta a 
interação entre tutores e alunos e entre os próprios alunos como a 
maneira pelo qual se desenvolve a autonomia, levando-se em conta 
a realização de tarefas e o atendimento aos prazos determinados 
no planejamento do curso. 

As respostas e os comentários postados nesse fórum foram 
densos e demonstraram não só o conhecimento sobre o conteúdo 
abordado, mas, como proposto, abriu espaço para que os cursistas 
expusessem suas experiências. A existência de um fórum e não 
apenas a entrega de uma tarefa escrita dá oportunidade aos alunos 
de concordarem, complementarem ou mesmo discordarem da 
colocação dos outros alunos e do tutor, o que contribui para o 
desenvolvimento do senso crítico. Oferece, ainda, dentro da visão 
de Freire (2011), a possibilidade do sujeito abrir-se para o mundo. 
Foram disponibilizados vídeos nesse fórum. Como a maioria dos 
vídeos abordavam o pensamento de Paulo Freire, é presumível que 
isso influenciasse as respostas dos discentes, os fazendo relacionar 
o conceito de autonomia com a sua vivência prática no curso.  

Quanto aos fóruns de atividades que se seguiram ao primeiro, 
foram encontradas três tendências sobre as interações no AVA. Elas 
serão conceituadas com a seguir. 

A primeira tendência se refere à observação de grupos que 
conseguem se organizar para a realização das tarefas de forma 
consensual. Partilham os materiais oriundos da pesquisa individual 
e trabalham por etapas de maneira cooperativa. Nesses grupos as 
tarefas vão sendo elaboradas, complementadas, discutidas e 
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modificadas, gerando uma produção coletiva de qualidade, sem ou 
com pouca intervenção da tutoria. Poderíamos chamar de grupos 
cooperativos em que se manifesta uma autoria coletiva e autônoma 
ideal. 

Existe, ainda, uma variante dessa tendência. Aquela dos grupos 
que não conseguem se organizar sozinhos, uma autonomia parcial. 
Porém, após a intervenção da tutoria, eles acertam o rumo e 
trilham caminho semelhante aos que se organizaram desde o início. 
Embora recuperados, já perderam um tempo valioso de interações 
no AVA, comprometendo a intensidade das trocas de saberes, 
mesmo não prejudicando de forma marcante a produção coletiva, 
uma vez que todos interviram em todas as etapas do processo e o 
resultado foi uma obra coletiva (FOUCAULT, 1969). Nesse estudo 
ambos foram considerados grupos cooperativos, aceitando-se ao 
conceito de cooperação apresentado por Primo (2003), visto que o 
produto final foi construído, criticado e modificado por todos. 

Nesses casos a autonomia individual e coletiva se manifesta na 
medida em que os alunos tomam para si funções que 
tradicionalmente caberiam ao professor, definindo seus percursos 
de aprendizagem (MOORE, 1993). Mostram, ainda, sua 
predisposição para a autonomia no conceito moral, pois assumiram 
as responsabilidades com o grupo, subordinaram o eu ao coletivo 
aceitando as críticas e sugestões, compartilharam de forma 
respeitosa e atuaram com reciprocidade (PIAGET, 1999).   

A segunda tendência de comportamento dos grupos é a da 
divisão das tarefas pelos alunos, ou seja, cada um faz uma parte e 
um relator as une tal como uma colagem. Essa não proporciona 
uma troca adequada de saberes e, muito menos, a autoria coletiva. 
O resultado depende do aluno que “monta” o trabalho, que muitas 
vezes não consegue submeter o resultado à apreciação de todos. 
Pode-se inferir que cada aluno demonstrou autonomia individual na 
perspectiva de Moore (1993), entretanto não houve um 
comprometimento de cada um com o todo, mas com a sua parte.  
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Não se pôde avaliar a reciprocidade e o respeito com a opinião 
do outro aluno, visto que não houve uma troca plena de sugestões 
e opiniões sobre a produção de cada membro do grupo. Houve 
colaboração e comprometimento com o grupo, uma vez que cada 
um cumpriu sua missão. Essa produção é uma soma de partes, que 
pode ser boa, mas não fruto de uma autoria coletiva. Essa maneira 
de conduzir o trabalho não coopera com a formação de uma 
identidade da produção, nem com a autonomia do grupo. Para 
efeito de identificar essa tendência e compará-la, os grupos que a 
seguiram foram designados como colaborativos A. 

Por fim, uma terceira tendência apareceu nos grupos em que 
um aluno toma a iniciativa, faz o trabalho e o submete ao grupo. 
Isso causa a acomodação de boa parte do grupo que passa a 
interagir sobre a pesquisa e produção de um indivíduo. Assim, os 
aspectos anteriormente abordados da autoria e da autonomia se 
veem prejudicados. O grupo não necessita discutir como se 
organizar, onde pesquisar e como estruturar a tarefa. O resultado 
surge de inserções e retiradas no texto-base. As contribuições 
existem e, por vezes, complementam o texto.  

Essa tendência se baseia em um indivíduo que demonstra 
autonomia individual, mas, mesmo com boa intenção, deixa os 
demais numa “zona de conforto”. Mesmo assim, o trabalho em 
grupo faz com que todos tenham uma responsabilidade coletiva 
que se manifesta no apoio ao elaborador do texto e nas 
contribuições apresentadas. Essa tendência não se apresenta como 
uma boa forma de desenvolver autonomia dos discentes. O produto 
final pode ter qualidade, mas não sendo construído em conjunto e 
sim objeto de ajustes e correções, deixa de nascer da pesquisa e 
autoria coletiva. Essa tendência foi chamada de colaborativa B. 

Ao longo do curso, a primeira tendência, a cooperativa, foi 
ganhando força. A intervenção da tutoria teve seu papel importante 
na orientação dos grupos. A reestruturação dos mesmos, alterando 
sua composição, ou seja, misturando alunos que tinham participado 
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de grupos que adotaram outras tendências, foi outro aspecto 
interessante, pois trouxeram a expertise que já haviam 
demonstrado anteriormente, principalmente no que se refere à 
organização da tarefa. A própria experiência vivida pode ter 
contribuído para o aumento da cooperação. Em contrapartida, as 
tendências cooperativa A e B foram diminuindo, conforme se 
demonstra no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 1. Tendências das Interações dos Grupos 

Os dados tiveram tratamento percentual tendo em vista que o 
número de grupos destinados aos Tutores A e B não foram os 
mesmos em todos os módulos. De qualquer forma, pôde-se 
perceber que, à medida que os grupos praticaram a autoria 
coletiva, houve aumento da tendência cooperativa, o que denota 
maior “reciprocidade própria da moral do respeito mútuo” (PIAGET, 
1999, p.9) e da capacidade de se organizarem ou de se 
autogovernarem.  

A redução da tendência colaborativa A demonstra, ainda, o 
aumento do entendimento do que seria uma autoria coletiva, 
construída e alterada por todos ao longo da criação do bem 
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cultural. Isso afasta a coletividade de uma soma de indivíduos e 
aproxima-a de um grupo com interesses comuns.  

A redução da tendência colaborativa B demonstra que os 
indivíduos que assumiram o protagonismo nos primeiros fóruns 
passaram a confiar mais na coletividade e deixaram de lado a 
necessidade apresentar a “solução” individualmente. A ponto de 
que no último fórum o único grupo que demonstrou tal tendência 
se tratava de uma dupla na qual um dos sujeitos não interagiu, 
restando apenas a opção de se elaborar uma obra individual como 
forma de atender à necessidade do curso.  

V. Conclusões 

A seguir serão apresentadas as conclusões as quais se chegou 
com esta pesquisa, com base no cruzamento dos dados obtidos, 
atendendo o objetivo e as questões de estudo inicialmente 
propostas. 

A primeira questão de estudo – como o design instrucional do 
estágio contribuiu para o exercício da autoria individual e coletiva? 
– verificou-se que a proposta do ESIO é de que fosse um curso no 
qual a avaliação da aprendizagem ocorresse por intermédio de 
trabalhos em grupo, utilizando-se fóruns para as trocas de saberes. 
Esses trabalhos tinham um cunho prático e instigavam os discentes 
a buscarem fontes de consulta além daquelas disponibilizadas no 
AVA. Os fóruns, em que pese terem sido suficientes para a 
elaboração dos trabalhos escritos, deixaram lacunas quanto à 
interatividade que levaram os alunos a buscarem outras formas 
para interagirem. Isso poderia ser minimizado com a utilização de 
chats e wikis.  

A segunda questão de estudo – como a atuação dos tutores 
influencia a postura dos cursistas em relação à autoria? – para esta 
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análise observou-se a atuação de dois tutores. O Tutor A, mais 
experiente na atividade, e o Tutor B, menos experiente. Esta divisão 
não se mostrou importante, pois ambos tiveram postura 
semelhante em relação aos grupos sob sua responsabilidade. Foi 
marcante a preocupação em incentivar a participação de todos e a 
produção cooperativa. Inicialmente, nem todos os discentes 
seguiram essas orientações. Contudo, ao longo do curso, foram 
sendo postas em prática. Duas preocupações surgiram nessa 
análise. A primeira delas diz respeito à construção do conhecimento 
que só poderia ser atingida, de acordo com a proposta do ESIO, se 
os trabalhos fossem uma obra construída e discutida por todos os 
integrantes do grupo; a segunda preocupação diz respeito ao fato 
de se tratar de uma formação continuada de professores que se 
torna mais efetiva se for coletiva. A aprendizagem individual é 
importante, mas é potencializada pelas trocas de saberes, o que 
nem sempre ocorreu de maneira plena, conforme as três 
tendências encontradas nos fóruns.  

A terceira questão de estudo – como se articularam os alunos 
para darem conta da autoria coletiva? – tem sua resposta na análise 
dos fóruns, que demonstrou que tiveram maior êxito os grupos que 
discutiram, inicialmente, como a tarefa seria organizada. Entenda-
se que tal organização se prende à estruturação do trabalho e não à 
divisão de tarefas. Estruturado o trabalho, passaram à pesquisa e às 
trocas de textos, apresentações, filmes, etc. Um dos alunos 
comunicava aos demais que havia redigido uma parte, os demais 
contribuíam e ao final surgia um texto cooperativo. Isso se repetia 
nas demais etapas do trabalho que se desenvolviam dentro de um 
planejamento prévio. O texto final era submetido aos integrantes 
do grupo que sinalizavam ao responsável pela remessa a sua 
anuência. Assim, o que se tornava público era uma obra coletiva.  

A divisão da tarefa em partes a serem elaboradas por cada um 
dos integrantes e consolidada por um deles, ou mesmo o trabalho 
que apenas um aluno elabora e os demais contribuem, não se 
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mostram as melhores formas de articulação para que haja uma 
autoria coletiva que contribua para uma aprendizagem ampla e 
para o desenvolvimento da autonomia. A despeito da pouca 
interatividade ou da má gestão do tempo, as tarefas podem ser 
bem elaboradas, porém sobrecarrega-se um aluno. Pode, também, 
vir a mascarar problemas na compreensão do conteúdo e na 
capacidade dos discentes de compartilharem, o que é importante, 
principalmente, quando se trata de uma formação continuada de 
professores. 

A quarta e última questão de estudo – como as práticas de 
autoria de instrutores cursistas contribuem para o desenvolvimento 
de autonomia? – aparece na autoria cooperativa. A autoria 
contribui para a autonomia individual na medida em que incentiva a 
pesquisa e a necessidade de que o aluno se planeje para sua 
preparação pessoal, sem a qual não estaria nas melhores condições 
para contribuir com o grupo. Os alunos que desenvolveram sua 
autonomia individual e fizeram parte de grupos que exerceram a 
autoria cooperativa de uma obra se abriram para os outros, 
exercitaram a reciprocidade, a cooperação, a responsabilidade e o 
respeito mútuo, em prol do interesse coletivo. Ao se organizarem 
sem a necessidade da interferência da tutoria, afastam-se da 
postura heterônoma de esperarem que alguém lhes aponte o 
caminho e passam a autogovernar-se, tendo um objetivo comum.  
Esses indicadores mostram que houve desenvolvimento da 
autonomia coletiva, o que é muito importante para o docente que 
se aperfeiçoará e trabalhará com um grupo de instrutores que 
devem se organizar coletivamente para instruírem seus alunos. 
Além disso, sendo profissionais das armas devem entender a 
importância a autonomia para que homens e mulheres, 
enquadrados em suas equipes, possam cumprir suas missões dentro 
do complexo contexto dos conflitos modernos. 

Espera-se que este trabalho possa ter contribuído para o melhor 
entendimento de como a autoria em ambientes virtuais de 
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aprendizagem pode vir a auxiliar o desenvolvimento de autonomia 
individual e coletiva por parte dos cursistas. 

Agradecimentos 

Os autores expressam sua gratidão ao professor Alberto 
Tornaghi, ex-integrante da linha de pesquisa TICPE do PPGE da 
Universidade Estácio de Sá, pelo trabalho conduzido ao longo de 
todo primeiro ano de orientação da dissertação de mestrado de 
Pedro Bianco, construindo o referencial teórico utilizado como base 
para a execução da pesquisa e escrita deste artigo.  

Referências  

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa, Portugal: Edições 70, 
2009. 

BRASIL. Comando do Exército. Estado-Maior do Exército. Diretriz 
para a Implantação de Cursos e Estágios no Exército Brasileiro. 
Brasília, 2005a. 

______. Comando do Exército. Instruções Gerais para 
Instrutores, Monitores e Agentes Indiretos do Ensino – IG 60-03. 
Brasília, 2005b. 

_____. Comando do Exército. Projeto de Força para o Exército 
Brasileiro. Brasília, 2012. 

CASTELLS, M. A sociedade em rede. A Era da Informação: 
economia, sociedade e cultura. 6 ed. São Paulo: Terra e Paz, 1999. 
v.1. 

CHARTIER, R. Os desafios da escrita. São Paulo: UNESP, 2002. 



AUTORIA E AUTONOMIA EM UMA EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO...  237 

 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: PARCERIAS 3.0 

DEMO, P. Tecnofilia e Tecnofobia. Boletim Técnico do Senac: a 
R. Educ. Prof., Rio de Janeiro, v. 35, n.1, jan./abr. 2009. Disponível 
em: <http://www.senac.br/BTS/351/artigo-01.pdf>. Acesso em: 14 
dez. 2013. 

DENZIN, N. K. e LINCOLN, Y. S. Introdução: a disciplina e prática 
da pesquisa qualitativa. In:______. O Planejamento da Pesquisa 
Qualitativa: Teorias e Abordagens. Tradução de Sandra Regina. 
Porto Alegre: Artmed, 2006. p. 15-47. 

FILATRO, A.; PICONEZ, S. C. B. Design Instrucional 
Contextualizado. Salvador, 2004. Disponível em: 
<http://www.nead.unisal.br/files/ 
DESIGN%20INSTRUCIONAL%20CONTEXTUALIZADO.pdf>. Acesso 
em: 12 abr. 2013.  

FOUCAULT, M. O que é o autor? In: _________. Ditos e Escritos: 
Estética – literatura e pintura, música e cinema (vol. III). Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2001. p. 264-298. Disponível em: 
<http://fido.rockymedia.net/anthro/foucault_autor.pdf>. Acesso 
em: 17 mar. 2013. 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à 
prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2011. 

GATTI. B. A. Análise das políticas públicas para a formação 
continuada no Brasil. Revista Brasileira de Educação, v. 13, n. 37, 
jan./abr. 2008.  

MOODLE. Sobre o Moodle e Filosofia do Moodle. Disponível 
em: <http://docs.moodle.org/all/pt_br/Filosofia_do_Moodle>. 
Acesso em: 22 abr. 2013 

MOORE, M. G. Theoretical of distance education. Tradução de 
Wilson Azevedo. London: Routledge, 1993, p.22-38. 

MORGADO, L. O papel do professor em contextos de ensino 
online: problemas e virtualidades. Rio de Janeiro: SENAC, 2006. 



AUTORIA E AUTONOMIA EM UMA EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO...  238 

 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: PARCERIAS 3.0 

NÓVOA, A. Formação de professores e profissão docente. In: 
______ (Org.). Os Professores e sua Formação. Lisboa. Dom 
Quixote, 1992.  

PASSOS, I. C. F. A Construção da Autonomia Social e Psíquica no 
Pensamento de Cornelius Castoriadis. Pesquisas e práticas 
psicossociais, São João del-Rei, v. 1, n. 1, jun. 2006. 

PERRENOUD, P. Dez novas competências para ensinar. Porto 
Alegre. Artmed, 2000. 

PIAGET, J. Os procedimentos da educação moral. In: MACEDO, L. 
Cinco estudos de educação moral. 2 ed. p. 1-36. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 1999.  

PRIMO, A. F. T. Quão interativo é o hipertexto?  Da interface 
potencial à escrita coletiva. Fronteiras: Estudos Midiáticos, São 
Leopoldo, v. 5, n. 2, p. 125-142, 2003. 

RIZZINI, I., CASTRO, M. R. e SARTOR, C. D. Pesquisando... guia de 
metodologias da pesquisa para programas sociais. Rio de Janeiro: 
Universidade Santa Úrsula, 1999. p. 61-110. 

TARDIF, M. Saberes profissionais dos professores e 
conhecimentos universitários: Elementos para uma epistemologia 
da prática profissional dos professores e suas consequências em 
relação à formação para o magistério. Revista Brasileira de 
Educação, n. 13, jan./abr. 2000. Disponível em: 
<educa.fcc.org.br/pdf/rbedu/n13/n13a02.pdf>. Acesso em: 26 set. 
2012. 

TORNAGHI, A. J. C. Escola faz tecnologia, tecnologia faz escola. 
2005. 166f. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós- Graduação e 
Pesquisa de Engenharia. Rio de Janeiro, 2007. 



AUTORIA E AUTONOMIA EM UMA EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO...  239 

 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: PARCERIAS 3.0 

Dos autores 

PEDRO HENRIQUE BIANCO 

É bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras 
(1986). Especialista em Docência do Ensino Superior e em Gestão em EaD. Mestre 
em Educação pela Universidade Estácio de Sá (2014) e mestre em Ciências Militares 
pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (2002). Em 2011 assumiu a 
Direção Administrativa das Faculdades São José (FSJ). Sua última comissão na ativa 
foi Chefe da Seção de Ensino da Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento. Foi 
instrutor da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e da Escola de Instrução 
Especializada. Tem experiência na área de Defesa, com ênfase em Defesa Antiaérea e 
na área de docência, sendo professor convidado no Curso de Pós-graduação em 
Docência do Ensino Superior das FSJ. pedrobianco1233@gmail.com 

LUIZ ALEXANDRE DA SILVA ROSADO 

Comunicólogo, Doutor em Educação pela PUC-Rio. Professor Adjunto na área de 
Educação e TIC do Departamento de Ensino Superior do Instituto Nacional de 
Educação de Surdos (DESU/INES). Atua desde 2007 na pós-gradução lato sensu 
Educação com Aplicação da Informática (EDAI) na UERJ. Em 2008 integrou-se ao 
grupo de pesquisa Jovens em Rede no Departamento de Educação da PUC-Rio. Foi 
docente no Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estácio de Sá 
(PPGE UNESA) na Linha TICPE. Tem como interesses de pesquisa: autoria digital e 
educação; apropriações dos suportes digitais na educação e as transições 
tecnológicas dos suportes de informação e comunicação. Contato: 
alexandre.rosado@globo.com 

 



 

 

 

 



 

 

8 

Educação online em ato de currículo: 
interfaces potencializadoras de 
autoria em ato 
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Rosemary dos Santos, UERJ 

Edméa Santos Oliveira, UERJ  

 
RESUMO 
Este trabalho é parte de nossas pesquisas sobre de que 
maneira podemos propor práticas pedagógicas em Educação 
Online (SILVA, SANTOS) em tempos de cibercultura. Com 
ele, buscamos investigar como a criação de Histórias em 
Quadrinhos (HQ) digitais nas interfaces pixton e 
storyboardthat contribuíram para a autoria dos alunos da 
disciplina ‘Informática na Educação’ do curso de Pedagogia 
e Formação de Professores da UERJ-CEDERJ dos polos 
Belford Roxo e Magé.  O contexto da pesquisa se 
desenvolveu pela plataforma Moodle articulada com sites de 
criação de HQ.  Como método de pesquisa, nós optamos 
pela pesquisa-formação multirreferencial, a partir do 
referencial de Josso e Ardoino, criando simultaneamente ao 
ato de pesquisar a metodologia de pesquisa. 
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Palavras-chave: Cibercultura, Educação online, pesquisa-
formação multirreferencial, atos de currículo, histórias em 
quadrinhos. 
 

Online Education in curriculum act: interfaces to foster 
authorship in act 
 
ABSTRACT 
This chapter is part of our research on pedagogical practices 
in online education (SILVA, SANTOS) in the context of 
cyberculture. We have sought to investigate how the 
creation of digital comics using Pixton and Storyboardthat 
can contribute to student development of authorship. A 
Moodle-based platform was articulated with comics creation 
sites to provide a context for the research, which adopted 
Josso and Ardoino’s multireferential approach, in which the 
act of researching and its methodology are created 
simultaneously. 
 
Keywords: Cyberculture, online education, multireferential 
approach, curriculum acts, comics. 
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I. O diálogo convergente das interfaces 

Com o crescimento acelerado das tecnologias digitais 
conectadas em rede, onde os átomos se transformaram em bits, 
instaurando a passagem do modo industrial para o eletrônico, 
entrelaçadas com as nossas práticas e ações cotidianas através dos 
dispositivos digitais (notebook, tablet, smartphone, etc), podemos 
compreender as mudanças nos nossos modos de nos 
comunicarmos, de compartilharmos nossos pensamentos e 
sentimentos, de nos articularmos na rede politicamente, de novas 
maneiras emergentes de autorias em rede entre alunos e 
professores na produção/criação de textos, imagens, vídeos, etc., 
insurgindo, assim, a cibercultura.  

Neste contexto cibercultural, imagem e texto ganharam 
potências passando a dialogar em modos convergentes em uma 
mesma interface, uma vez que a interface atua “como uma espécie 
de tradutor, mediando entre duas partes, tornando uma sensível 
para outra. Em outras palavras, a relação de governança pela 
interface é uma relação semântica, caracterizada por significado e 
expressão” JOHSON (2001, p. 45). Com isso, inserindo o domínio 
técnico na esfera do discurso e da comunicação. 

Temos em potencial uma revolução sociotécnica em marcha. 
Hoje nada se compara à força transformadora da informatização da 
sociedade nos seus três princípios: a liberação da palavra, a conexão 
planetária e a reconfiguração sociocultural. Podemos afirmar que a 
conversação mundial se ampliou com sistemas de comunicação 
transversais como blogs, microblogs, wikis e outras redes sociais. A 
liberação da emissão, antes controlada pela mídia de massa é 
correlata à abertura dos sentidos. As formas de emissão e 
circulação de informação das mídias de massa tinham limitações de 
acesso: o polo de emissão não era liberado e a circulação da 
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informação pelos praticantes em movimento estava limitada a um 
único lugar – casa, escritório, fábrica, orelhões, telefone fixo.  

Com a integração das mídias vemos nascer um novo espaço 
público, que redefine radicalmente as condições de governança e 
engendra novas formas políticas ainda imprevisíveis. Ao falar sobre 
as manifestações ocorridas no Egito e iniciadas no Twitter, Castells1 
(2011) observa:  

Não foi uma revolução pela internet. Mas sem a 
internet essa revolução concreta não teria ocorrido. 
Pela internet chegaram às imagens e informações de 
Túnis. E as redes sociais foram à plataforma de 
mobilização, de coordenação, de solidariedade e de 
popularização do objetivo de acabar com Mubarak. 
Logo se passou do ciberespaço para o espaço urbano. 
Uma vez na praça Tahrir, e em muitos outros espaços 
que foram ocupados em Alexandria, Suez e outras 
cidades, gerou-se uma dinâmica de auto-organização, 
sem estrutura prévia, que foi formada na solidariedade 
diante do perigo e na sobrevivência diária (CASTELLS, 
2011). 

Pensando a comunicação neste cenário, percebemos que mais 
comunicação implicará novas maneiras de organização em busca de 
mais liberdade, pois “compartilhando dores e esperança no livre 
espaço publico da internet, conectando-se entre si e concebendo 
projetos a partir de múltiplas formas de ser, indivíduos formaram 
redes” (CASTELLS, 2013, p. 7-8). Com isso, as imagens e os textos 
efervescentes nas redes sociais da internet se proliferam, ganhando 
capilaridades e contribuindo para denunciar e/ou anunciar novas 
redes de conhecimentos e significações emergentes, mobilizando a 
coletividade.  

                                                 
1 http://www.lavanguardia.es/opinion/articulos/20110219/54117604837/anatomia-
de-una-revolucion.html 
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A partir dos estudos voltados para a cibercultura, a Educação 
online emerge não como uma evolução da Educação à distância, 
pois ela lança mão das potencialidades dos ambientes formativos 
online para estruturar as atividades pedagógicas, convidando o 
cursista a criar junto com o docente online suas (co)autorias em 
rede, produzindo e criando o conhecimento em colaboração, 
promovendo trocas de experiências e de saberes. Para Santos 
(2010), a Educação online 

Exige metodologia própria porque o suporte digital 
online contempla a interatividade e 
multidirecionalidade em tempo síncrono e assíncrono. A 
mediação do desenho didático na tela do computador 
precisará contar com uma potencialidade comunicativa 
mobilizadora da interlocução, da docência e 
aprendizagem (SANTOS, 2010, p. 13). 

Desse modo, voltamos a afirmar que a Educação online não é 
sinônima de Educação à Distância – EaD, pois a EaD parte do 
princípio da lógica comunicacional das mídias de massa (TV, rádio e 
revistas impressas), da transmissão unidirecional, um-todos, e os 
conteúdos trabalhados nas atividades propostas não contemplam a 
criação do aprendente com o docente online, pois o currículo já 
está posto, empacotado e fechado.  

Na perspectiva da Educação online, a prática docente online tem 
a intencionalidade de provocar o cursista a traçar caminhos de 
“mais práxis2” (MACEDO, 2013, p. 15) ao campo curricular. Mais 
práxis, no sentindo de que os sujeitos ao conceberem o currículo, o 
possam transformar, “ao transformá-lo, também possam 
experimentar o autorizar-se - fazer-se coautor de si próprio -, 
transformando-se pelas aprendizagens que realizam neste campo 

                                                 
2 Macedo (2013, p. 15) entende a práxis como a ação transformadora de sujeitos 
sociais que, ao transformarem a realidade, transformam-se neste mesmo processo. 
Acrescenta-se o caráter valorativo político-emancipacionista que aí deve se implicar. 
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das práticas educacionais” (MACEDO, 2013, p. 16). Desse modo, é 
preciso que a prática docente lance mão das interfaces digitais de 
produção e criação de conteúdos, convidando o aprendente à 
autoria, permitindo que ele ultrapasse a condição de “saqueador 
e/ou consumidor de conteúdo” online, passando a criar e a produzir 
suas autorias e as disponibilizando na rede. 

II. A dinâmica dos ambientes online:  
criação de redes de docência e aprendizagem 

Nesse cenário sociotécnico onde a Educação online se faz 
presente, buscamos agregar e valorizar as experiências formativas 
dos nossos cursistas como sujeitos situados historicamente e 
culturalmente. Com isto, rompemos com esse modo de olhar a 
ciência envolta de “razão indolente” (BOAVENTURA, 2007), que ao 
se fazer-pensar se fecha, tornando-se exclusiva de uma verdade 
única, desperdiçando a experiência e a riqueza plural cotidiana. Esta 
razão pode se manifestar em diferentes abordagens, como na razão 
metonímia: “essa é uma racionalidade que facilmente toma a parte 
pelo todo, porque tem um conceito de totalidade de partes 
homogêneas, e nada do que fica fora dessa totalidade interessa” 
(BOAVENTURA, 2007, p. 25-26). 

Essa razão metonímica reduz as experiências praticadas e vividas 
pelos praticantes culturais, dicotomizando saberes inerentes, dando 
noção de um tempo linear, desperdiçando as práticas e saberes da 
vida cotidiana. Essa concepção traz a ideia de uma “nomocultura 
produtora de ausências” (Boaventura, 2007, p. 29), na qual o único 
saber rigoroso é o saber científico, eliminando e ignorando outros 
tipos de saberes que emergem e estão em plena efervescência no 
cotidiano praticado.  
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Contrário a esse pensamento metonímico, buscando tornar as 
experiências ausentes em experiências presentes, a partir da 
realidade praticada para uma melhor analisabilidade da prática 
social, com as suas multiplicidades e heterogeneidades, uma vez 
que fazer pensar a ciência social é fazer junto com os praticantes. 
Neste sentido, partimos da metodologia da pesquisa-formação, pois 
tínhamos como intencionalidade formar e ser formado, 
transformando o sujeito em aprendizagem pela consciência de que 
“ele é e foi sujeito de suas transformações” (JOSSO, 2010, p. 125).  

Transformações essas, que foram vividas e experienciadas ao 
longo de um semestre com os cursistas da disciplina Informática na 
Educação do polo Magé e Belford Roxo, do curso de licenciatura em 
Pedagogia e Formação de Professores da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro/CEDERJ.  Estes contextos foram onde o campo da 
pesquisa-formação se desenvolveu. Optamos por esse modo de 
pesquisar, pois é uma metodologia de “abordagem do sujeito 
consciencial, de dinâmicas de ser no mundo, de suas aprendizagens, 
das objetivações e valorizações que ele elaborou em diferentes 
contextos que são/foram os seus” (JOSSO, 2010, p. 125). 

Essa pesquisa-formação partiu do conhecimento cotidiano 
produzido/criado através da plataforma Moodle, buscando tecer 
práticas formativas nas dinâmicas da cibercultura, a partir dos 
estudos da Educação online, potencializando a colaboração dos 
cursistas através de sites de produção de quadrinhos (HQ) e 
desenvolvendo atividades de parcerias que promoveram a 
(co)autoria e a imersão em outras interfaces para além do espaço 
institucional. Com isso, articulando o currículo online com a prática 
cotidiana, pois partimos também da compreensão de que o 
praticante que “constrói a sua narrativa e que reflete sobre sua 
dinâmica é o mesmo que vive sua vida e se orienta em cada etapa. 
Dizer isso equivale a colocar o sujeito no centro da formação. É 
fazer dele o escultor de sua existência” (JOSSO, 2010, p. 195).  
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Para fazer a leitura plural do objeto deste estudo, buscando 
romper com os discursos monológicos, dialogamos com a 
epistemologia da multirreferencialidade, pois ela nos ajuda na 
compreensão da pluralidade tanto de objeto prático quanto teórico, 
implicandocom isso visões específicas e linguagens apropriadas às 
descrições exigidas, em função de sistemas de referências distintos, 
considerados por Ardoino como “heterogêneos” (1998).  

No percurso histórico das ciências da educação, percebe-se que 
uma só teoria ou ciência não dá conta da complexidade e 
heterogeneidade presentes nas práticas educativas, já que, como 
sugere Ardoino (1998, p. 34), podemos entender a escola como “um 
lugar de vida”, em que estão presentes agentes e atores que se 
contrapõem, se confrontam. Trata-se, segundo o autor, de “uma 
comunidade que reúne um conjunto de pessoas e de grupos em 
interação recíproca” (ARDOINO, 1998, p. 34). 

O autor nos remete ao reconhecimento de uma 
heterogeneidade própria do campo das ciências humanas, visto que 
estas se caracterizam por uma coexistência temporal de várias 
perspectivas teóricas, de várias abordagens e de vários paradigmas, 
diferentemente das ciências naturais que registram um contínuo 
processo de sucessão de teorias organizadas hierarquicamente.  

O fato de aproximarmos perspectivas teóricas marcadas pela 
heterogeneidade, como nos apresenta a abordagem 
multirreferencial, nos permite mergulhar em um campo de tensão, 
a partir do qual podemos vislumbrar novas perspectivas 
epistemológicas para a compreensão dos fenômenos humanos. 

Sob a perspectiva da complexidade, a educação é entendida no 
âmbito da abordagem multirreferencial. Compreendendo que, à 
medida que os fenômenos educativos são apreendidos enquanto 
complexidade, torna-se necessária uma abordagem que atente para 
essas várias perspectivas, reconhecendo suas recorrências e 
contradições, de tal forma que elas não se reduzam umas às outras. 
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Para a multirreferencialidade, a noção de ciência é o lugar de 
tantos saberes plurais, priorizando a relação do pesquisador com o 
campo, com o produzir, com o ir ao seu encontro. O que interessa 
são os sentidos que são produzidos nesse encontro, nessa 
implicação com o campo e com os praticantes. A 
multirreferencialidade de Ardoino (1998, p. 91), insurgente da 
complexidade de Morin (2011), diz que reconhecer a 
“complexidade como fundamental em domínio de conhecimento 
dado é, portanto, ao mesmo tempo, postular o caráter “molar” da 
realidade estudada e a impossibilidade de sua redução por recortes 
e redução em elementos mais simples”.  

III. O dispositivo3 de pesquisa: O contexto e os 
praticantes 

Partimos da premissa que a formação não pode ser explicada, 
comparada, alijada, ela tem que ser compreendida, valorizando as 
experiências formativas entre discentes-docentes, tendo como 
intencionalidade formar e ser formado. Neste sentido, a pesquisa-
formação nos ajuda a compreender o aprendente de modo 
“consciencial, de suas dinâmicas de ser no mundo, de suas 
aprendizagens, das objetivações e valorizações que ele elaborou em 
diferentes contextos” (JOSSO, 2010, p. 125).  

Destarte, os atos de currículos entrelaçados à pesquisa-
formação nos ajudam a fazer pensar a formação implicada com o 
currículo, enquanto dispositivo, os atos de currículo são “instituídos 
por processos de contextualização, recontextualização, 
territorialização, desterritorialização e reterritorialização em 

                                                 
3 Para Ardoino (1998, p. 41), a noção de dispositivo é entendida como “uma 
organização de meios materiais e-ou intelectuais, fazendo parte de uma estratégia 
de conhecimento de um objeto” 
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espaços-tempos sobre o que é formativo” (MACEDO, 2013, p. 45.). 
Deste modo, atos de currículo como conceito-dispositvo: 

cria a antítese da visão de currículo como uma 
condenação sociopedagógica, como um artefato que 
produz tão somente prescrição, restrição e trilhos. 
Provocando uma disposição explicitada para implicação 
irrestrita nas coisas do currículo, aqui a perspectiva 
como invenção social e cultural, com possibilidades de 
se transformar em uma multicriação socioeducacional 
numa experiência autonomista compartilhada 
(MACEDO, 2013, p. 17). 

Trilhamos como ponto de partida a multicriação em atos de 
currículo, onde propomos para os alunos na disciplina Informática 
Educativa dos pólos Magé e Belford Roxo do curso à distância de 
Pedagogia e Formação de Professores pela Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ-CEDERJ), a produção de história em 
quadrinhos (hqs) a partir da aula ‘autoria no ciberespaço’, uma vez 
que a aula foi prática-teórica. Os quadrinhos são potencializadores 
de comunicação numa linguagem que ressalta a arte visual análoga 
ao autor da criação e ao leitor, as HQs se constituem entre texto e 
imagem, um dialogando com o outro, e, assim, “é preciso que o 
leitor exerça as suas habilidades interpretativas visuais e verbais. As 
regências da arte (por exemplo, perspectiva, simetria, pincelada) e 
as regências da literatura (por exemplo, gramática, enredo, sintaxe) 
superpõem mutuamente” (EISNER, 2012, p. 2). Sendo a sua leitura 
um ato de percepção estética e de esforço intelectual. 

Optamos pela abordagem do hipertexto em nosso desenho 
didático por contemplar a própria lógica da rede, pois esta é um 
‘grande hipertexto’, contribuindo na plasticidade do desenho 
didático, na prática docente online e pela emergência em deixar os 
discentes livres para escolherem suas rotas formativas. O ambiente 
online de aprendizagem inspirado no hipertexto permite que “o 
cursista teça sua autoria nos processos de comunicação e de 
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aprendizagem operando em vários percursos de leituras e atuações 
plurais” (SANTOS e SILVA, 2009, p. 131). A tessitura do desenho 
didático parte das características fundamentais do hipertexto para a 
prática da educação online. São elas: usabilidade, multivocalidade, 
intratextualidade e intertextualidade. Estas características serão 
relacionadas a partir da imagem do desenho didático da aula 
“Autoria no ciberespaço” a seguir: 

 

Figura 1. Desenho Didático da disciplina Informática na Educação. Aula: 
Autoria no Ciberespaço 
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Santos e Silva (2009, p. 132) definem cinco regras básicas para 
uma boa usabilidade a partir de Nielsen (1994): fácil acesso/ uso 
eficiente - são as potências de interação dos alunos e professores 
no ambiente online; memorizável - “criar de estratégias que 
facilitem a memorização de estratégias iconográficas. Padronizar os 
ícones das interfaces, cores dos elementos do hipertexto ajudam na 
ambientação do curso”; minimiza erros - é muito usado como 
tutoriais e como outras estratégias que iluminem o caminho do 
aprendente; e satifaz o aprendiz - criar interfaces que dialoguem 
com as experiências vividas cotidianamente.  

Na multilinearidade o discente “pode começar a ler por onde 
quiser, interromper sua leitura e partir para outra parte ou até 
mesmo algo diferente” (SANTOS e SILVA, 2009, p. 132).  Deste 
modo, podemos compreender ainda na imagem 1. que a aula online 
estava com todos os seus eixos abertos, informando aos alunos 
quais eram os seus objetivos e quais interfaces eram para ser 
usadas, dando mais liberdade para a criatividade dos mesmos e 
deixando-os livres para escolher por onde começar, uma vez que a 
multilinearidade é uma leitura sem hierarquias e sem rotas 
definidas. 

O texto ‘Ambientes virtuais de aprendizagem: por autorias 
livres, plurais e gratuitas’, no eixo que tratamos “material de 
estudo” foi usado para discussão no fórum e estava lincado a outra 
interface dentro do próprio ambiente. Estas conexões de 
documentos (textos, imagens, vídeos, etc.) dentro de um mesmo 
documento são características da intratextualidade ou links 
internos. Num hipertexto digital interativo, “a intertextualidade é a 
característica de conectar documentos externos ao ambiente do 
curso” (SANTOS & SILVA, 2009, p. 135). Ela contribui também para 
que as práticas docentes online ganhem mais capilaridade 
contribuindo para a tessitura do conhecimento em rede. Neste 
sentido, a pluralidade da web nos permite explorar espaços ricos 
onde as autorias ganham materialidades a partir de sites, 
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aplicativos, etc., como podemos ver no eixo que tratou das “dicas 
para criar Histórias em Quadrinhos”, onde a intratextualidade se fez 
presente na conexão da plataforma com os sites de criação Pixton e 
Storyboard. 

A multivocalidade é marcada pelos vários pontos de vista, 
abarcando uma gama de conceitos sobre um tema, pois “quanto 
mais complexo e multirreferencial, mais polifonia. Quanto mais 
diversidade e referencias diferentes, mais possibilidade terá o 
estudante de construir seus pontos de vistas” (SANTOS &, SILVA, 
2009, p. 133). Assim, podemos observar que na atividade proposta, 
no segundo momento da aula com a criação das hqs, é feita uma 
referência aos conteúdos já abordados com os que estão sendo 
propostos nessa aula para ajudar os alunos na compreensão e 
criação das suas histórias.  

Assim, temos como emergentes neste dispositivo cenário 
sociotécnico formativo a noção subsunçora. Esta foi usada para a 
organização dos dados desta pesquisa, ajudando-nos na 
compreensão sistematizada das informações e interpretações. Para 
Ausubel (1968 apud MOREIRA, 2010), essas noções consistem em 
estruturas de conhecimento específico que podem ser mais ou 
menos abrangentes, e que se revelam quando uma nova 
informação se ancora em conceitos relevantes preexistentes na 
estrutura cognitiva dos sujeitos.  

Nesta pesquisa emergiu a seguinte noção: a composição 
hipermidiática corrobora na autoria do aprendente. 
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Figura 2. https://www.flickr.com/photos/122217192@N02/13698620423/  

A partir da figura 3, podemos compreender que as HQs criadas 
através do Pixton4 e Storyboardthat5, licenciadas no Flickr6 e 
compartilhadas no fórum da disciplina informática educativa, na 
plataforma moodle, estão associadas em pelos menos ‘três eixos 
compositivos da hipermídia7 (SANTAELLA, 2010): no primeiro, o 
aprendente ao acessar um dos sites propostos para a criação das 
hqs, começa a navegar pelas interfaces bricolando imagens, textos, 
quantidade de quadros sequenciais que irá usar, depois onde 
compartilhar e licenciar, neste movimento: 

                                                 
4 http://www.pixton.com/br/ 
5 http://www.storyboardthat.com/ 
6 No link a seguir podemos ver as produções das hqs licenciadas como obras aberta, 
em creative commons: 
https://www.flickr.com/photos/122217192@N02/sets/72157643597627135// 
7 Para Santaella (2010, p. 92), a “hipermídia” são hibridizações midiáticas mais a 
estrutura das informações na rede.  
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A hibridação de processos de sígnicos, códigos e mídias 
que a hipermídia aciona e que rebatem na mistura de 
sentidos receptores, na sensibilidade global, sinestesia 
reverberamento que ela é capaz de produzir, na medida 
mesma em que o receptor ou leitor imersivo8 interage 
com ela, cooperando na sua realização (SANTAELLA, 
2010, p. 93).  

O segundo diz respeito ao armazenamento de informações no 
digital em rede, onde a informação armazenada se transmuta em 
múltiplas versões virtuais através da interação entre os usuários e 
“que vão brotando na medida mesma em que o interator se coloca 
em posição de coautor” (SANTAELLA, 2010, p. 93); o terceiro, e 
último, está relacionado com nós e nexos. Como vivemos na cultura 
contemporânea estruturada pelo digital em rede, a informação 
produzida é exponencial e infinita e “pode consistir de centenas e 
mesmo milhares de nós, com uma densa rede de nexos. Disso 
advém a grande flexibilidade de ato de ler uma hipermídia, uma 
leitura sempre em trânsito” (SANTAELLA, 2010, p. 93). 
Possibilitando ao cursista fazer as suas próprias escolhas.  

Nesse sentido, contribuindo para a convergência infraestrutural, 
material e funcional, pois os dispositivos digitais vêm evoluindo de 
acordo com as nossas necessidades, reconfigurando nossos modos 
de se comunicar e fazer-pensar a prática docente na educação 
online. Para Santaella (2010, p. 77), estes modos convergentes 
podem ser compreendidos da seguinte maneira: a convergência 
infraestrutural, à primeira, podemos entender em um sentido geral 
com o apagamento progressivo das fronteiras tradicionais entre 
mercados móveis e fixos previamente separados que levou a 
desenvolvimentos tecnológicos contínuos, conhecidos como NGNs 
(Next Generation Netwoks). A ênfase é aí colocada no acesso à 
banda larga móvel como o passo para a infraestrutura das 

                                                 
8 Para a autora, o leitor imersivo é aquele usuário que navega pelas arquiteturas do 
digital em rede.  
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telecomunicações, em paralelo à evolução da internet móvel como 
processo convergente de acesso a plataformas, tecnologias, 
conteúdos e serviços; a segunda tem a ver com a miniaturização e 
portabilidade de artefatos tecnológicos móveis multifuncionais (por 
exemplo: iPod, PDAs, iPhones etc.).  

O dispositivo digital torna-se cada vez mais carregado de 
funções e serviços em um dispositivo tão mínimo quanto 
inteligente, como é o caso do iPhone. Ao mesmo tempo, o 
ambiente global torna-se cada vez mais entrelaçado com 
tecnologias discretas, pervasivas e ubíquas. É sob esse aspecto que 
se fala em computação móvel e ubíqua como um passo decisivo no 
desenvolvimento tecnológico; a terceira, e última, designa a 
versatilidade dos dispositivos emergentes que têm seu arquétipo no 
celular, um dispositivo multipropositado que pode ser chamado de 
metadispositivo por amalgamar de modo ideal grande parte dos 
usos que caracterizam a sociedade da informação. A convergência 
funcional também quer dizer que as tradicionais rotinas 
comunicacionais podem ser desempenhadas por meio das novas 
mídias.  
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Figura 3. HQs criada pelos cursistas. 
https://www.flickr.com/photos/122217192@N02/14122546950/ 

 A figura cinco nos ajuda a compreender o cenário cibercultural 
insurgente de práticas cotidianas heterogêneas e fecundas, sendo 
necessário pensar e fazer uma formação onde o aprendente 
compreenda as ações da rede, dialogando com as experiências 
práticas cotidianas através dos usos dos dispositivos móveis 
conectados nas redes sem fio seja como autor/ator. Assim, 
constituindo uma aprendizagem em rede, de modo distribuído, 
conectivista. “O conectivismo é a integração de princípios 
explorados pelas teorias do caos, da rede e da complexidade e auto-
organização” (SIEMENS, 2004, ONLINE).  

O fundamento do conectivismo, para que possamos entender a 
complexidade da rede, são os princípios (SIEMENS, 2004, ONLINE) 
de que aprendizagem e conhecimento residem nas diversidades de 
opiniões; aprendizagem é um processo de conectar nós 
especializados ou fontes de informação e que pode residir em 
dispositivos não humanos; cultivar e manter conexões são 
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necessárias para facilitar a aprendizagem contínua; capacidade de 
enxergar conexões entre áreas, ideias e conceitos são habilidades 
fundamentais; circulação é a intenção de todas as atividades de 
aprendizagem conectivistas e a tomada de decisão é em si um 
processo de aprendizagem. Escolher o que aprender e o significado 
das informações que chegam são vistos através da lente de uma 
realidade em mudança. Pois questões e respostas estão em 
constante metamorfose.  A aprendizagem no conectivismo é 

cíclica, em que os alunos irão se conectar a uma rede 
para compartilhar e descobrir novas informações, irá 
modificar suas crenças com base em um novo 
aprendizado, e, em seguida, conectar a uma rede para 
compartilhar essas realizações e encontrar novas 
informações, mais uma vez. O aprendizado é 
considerado um processo de criação de conhecimento 
não só o consumo de conhecimento (KOP e HILL, 2008, 
ONLINE). 

Logo, podemos compreender que “os aprendentes têm um 
papel ativo, participativo e crítico” (KOP, 2011, ONLINE), pois 
quando eles estão em comunicação, colaboração e trocando 
feedback com outros aprendentes em rede contribuem para um 
maior letramento critico em relação aos usos dos ambientes online 
de aprendizagem.  

IV. Considerações Finais 

A Educação online como fenômeno da cibercultura nos ajuda a 
compreender que a docência online precisa lançar mão do digital 
em rede nas suas práticas, se inspirando na lógica do hipertexto, 
potencializando autorias, possibilitando experiências 
multirreferenciais nos quais a formação é tecida em mão dupla, ou 
seja, quando estamos formando também somos formados.  
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Com isso, nessa pesquisa desenvolvemos atos de currículo 
buscando promover a vivência do aprendente para além de um 
ambiente virtual de aprendizagem institucional, permitindo o 
cursista conhecer outros ambientes e potencializando sua autoria 
por outras experiências em diferentes interfaces e plataformas, 
tendo como objetivo principal da aprendizagem-ensino em rede a 
criação de HQs. Assim, este trabalho tem procurado analisar e 
interpretar as produções dos alunos e seus significados, 
identificando a seguinte noção subsunçora: a composição 
hipermidiática corrobora na autoria do aprendente. 

 A atividade que convida à participação e faz o convite à autoria 
em rede, estando ela implicada com a formação em atos de 
currículo, serve de dispositivo para abrir o diálogo sobre de que 
forma podemos lançar mão de práticas docentes online que 
valorizem a formação em ato, como experiência fundante. 

Portanto, com atividades que promovam a autoria em rede com 
a criação de história em quadrinhos, contribuindo para o 
pensamento crítico do aluno em relação ao seu cotidiano e para a 
formação de sujeitos-pensantes capazes de elaborarem seus 
próprios dispositivos pedagógicos, customizando-os de acordo com 
as suas necessidades. 
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A utilização do computador por 
alunos e professores do 1º Ciclo 
dentro e fora da sala de aula: um 
estudo de caso em Portugal 

Vitor Manuel Nabais Tomé, UAlg 

Isabel Maria Pires Domingues, UNL e UBI 

 
RESUMO 
Este capítulo apresenta os resultados de uma investigação 
que consistiu em identificar diferenças na utilização do 
computador por professoras e alunos do 1º Ciclo do Ensino 
Básico (1º CEB, equivalente, no Brasil, ao Ensino 
Elementar), dentro e fora da sala de aula, designadamente a 
dois níveis: i) utilização quotidiana; ii) dificuldades e 
faculdades de professoras e de alunos nessa utilização. 
Procurámos ainda saber em que medida os computadores 
são utilizados nas actividades pedagógicas do 1ºCEB. Os 
resultados apontam para a não existência de diferenças na 
utilização do computador entre professoras e alunos nos 
dois contextos. Fora do contexto escolar, o uso é muito 
diversificado (recursos a diferentes computadores) e 
frequente. Mas na sala de aula apenas é usado pontualmente, 
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e quando o usam, tal não é feito de forma partilhada por 
alunos e professores. A exceção ocorre quando existem 
projetos específicos (gerados de fora para dentro da escola) 
que implicam o uso do computador, como sucedeu com o 
computador Magalhães, na escola em estudo e no ano letivo 
anterior ao da recolha dos nossos dados. Mas essa utilização 
sofreu uma quebra abrupta após o termo do projeto. Os 
resultados mostram ainda que não existe uma relação 
estreita entre o uso do computador e os conteúdos do 
currículo. 
 
Palavras- chave: TIC; Computador no 1º CEB. 
 

Computer uses by First Cycle students and teachers inside 
and outside the classrom: a case study in Portugal 
 
ABASTRACT 
This chapter presents findings of an investigation that 
consisted in identifying difference in computer uses amongst 
early years teachers and students, both within and outside 
the classroom, in two levels: i) everyday uses; ii) challenges 
and skills. In addition, we sought to understand to what 
extent computers are used in pedagogical activities. Findings 
suggest that there are no differences in uses of the computer 
by these two groups in different contexts. Outside school, 
use is diverse (recourse to different machines) and frequent. 
However, in the classroom it is rarely used, and, when it is 
used, this is not done collaboratively between teacher and 
students. The exception is with externally-prompted projects 
that require the use of the computer, which was the case 
with the project Magalhães, conducted in the school 
investigated, a year before data collection. This use, 
however, abruptly decreased with the end of the project. 
Findings suggest that there is no clear relationship between 
computer uses and the school curriculum. 
 
Keywords: ICT; computers in first cycle. 
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I. Introdução 

“Mais do que ensinar os alunos a utilizar o processador de texto 
e a pesquisar na internet, [a escola] devia (…) fomentar a criação de 
uma consciência crítica, habilitando os alunos a resolver sozinhos os 
problemas, inclusive as dificuldades técnicas” (PAPERT, 1996, p. 56), 
promovendo dessa forma a inserção das tecnologias nas temáticas 
escolares de forma contextualizada e permitindo aos alunos a 
criação de competências de apreciação e análise. 

Aprender consiste também em interpretar a realidade, em 
encontrar explicações, estabelecer relações e, acima de tudo, criar, 
para depois saber fazer (ALONSO, 2001). Os professores “devem ter 
o cuidado de não impor a sua estrutura e estilo de pensamento aos 
alunos, mas antes criar situações, problemas, exercícios e projetos 
que conduzam os alunos para níveis superiores de conhecimento” 
(MIRANDA, 2007, p. 46). Tal implica adaptar os conteúdos 
programáticos à diversidade de alunos e aos contextos 
educacionais, pois a origem familiar, cultural e social, impõe que 
alunos de uma mesma turma necessitam de abordagens 
diferenciadas. Neste sentido, também a aprendizagem e o contacto 
com as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) devem ser 
feitas de forma adaptada à realidade de cada aluno. 

Se o aluno já está familiarizado com o computador, o telemóvel 
ou a consola de jogos, terá maior facilidade no manuseamento de 
programas e na execução das tarefas escolares que exijam a 
utilização do computador, o que será certamente diferente para o 
aluno que utiliza, pela primeira vez, o computador na escola 
(SOUSA, 2010). 

O acesso às TIC por parte das crianças é quase sempre iniciado 
informalmente, em casa, através do contacto com os jogos digitais. 
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A criança, por meio dos jogos consegue interagir ativamente, fazer 
as suas escolhas o que lhe permite a descoberta do meio 
envolvente. Assim, brincando e divertindo-se, a criança também se 
descobre a si própria, pelo que o desenvolvimento da aprendizagem 
está intimamente ligado à atividade lúdica (ARAÚJO, 2008). 

Mas não basta dotar as escolas com as ferramentas tecnológicas 
necessárias para que os efeitos se verifiquem na aprendizagem. É 
necessário “modificar a organização dos espaços e das atividades 
curriculares de modo a que estas novas ferramentas possam apoiar 
a aquisição de conhecimento disciplinar significativo” (MIRANDA, 
2007, pp. 46-47), pois estas podem proporcionar o aumento da 
literacia digital, tanto de alunos como de professores. 

É ainda necessário investir na formação dos professores, pois a 
não utilização dos recursos tecnológicos na sala de aula pode 
resultar da “falta de proficiência que a maioria dos professores 
manifesta no uso das tecnologias, mormente as computacionais” 
(ibidem, p. 44). Tal fica claro nos resultados do projeto “Educação 
para os Media na Região de Castelo Branco” (2007-2011), pois se os 
150 professores formados conseguiram “desenvolver atividades de 
Educação para os Media sem alterarem planificações previamente 
elaboradas e, sobretudo, numa lógica interdisciplinar” (TOMÉ, 2011, 
p. 67), concluiu-se que: “é necessário continuar a oferecer formação 
contínua nesta área, designadamente centrando essa ação na 
análise e reflexão sobre atividades desenvolvidas por docentes (…) 
também será fundamental desenvolver formação inicial [de 
professores], nas universidades e politécnicos” (ibidem). 

a. Dotar as escolas com meios: o esforço português nos 
últimos 30 anos 

Nos últimos 30 anos, Portugal procurou dotar as escolas com 
equipamentos informáticos, o que permitiu reduzir gradualmente o 
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número de alunos por computador e de alunos por computador 
com ligação à internet. Sucederam-se os projetos, programas e 
iniciativas educativas tecnológicas dos governos, sempre centradas 
no 2º e 3º Ciclos e Secundário (Ensino Médio), como foi o caso do 
Projeto Minerva1 ou do Plano Nónio Século XXI2 ou a iniciativa 
Internet nas Escolas3. Mas o 1º CEB foi quase sempre o parente 
pobre e só a partir de 2002 houve uma aposta clara para o dotar 
dos meios tecnológicos considerados necessários. 

O Programa Acompanhamento da Utilização Educativa da 
Internet nas Escolas Públicas do 1º Ciclo do Ensino Básico do 
continente (Internet@EB1) decorreu de 2002 a 2005, na sequência 

                                                 
1 O projeto Minerva (Meios Informáticos no Ensino – Racionalização, Valorização, 
Atualização) decorreu de 1985 a 1994 e tinha como objetivos: introduzir o 
computador no sistema de ensino não superior, através da inclusão das TIC nos 
planos curriculares; promover o uso das TIC como meios auxiliares de ensino das 
outras disciplinas escolares; formar profissionais da educação (PIRES, 2009); dotar 
escolas com equipamentos, software comercial, software didático e materiais de 
apoio e divulgação. Destacava-se “a ideia da utilização do computador como 
ferramenta nas mãos do aluno, e não como instrumento didático” (PONTE, 2004, 
apud PEREIRA, 2011, p. 378). 

2 O Programa Nónio-Século XXI decorreu entre 1996 e 2002, era destinado a escolas 
dos ensinos básico e secundário, e compreendia quatro subprogramas: aplicação e 
desenvolvimento das TIC; formação em TIC; criação e desenvolvimento de software 
educativo e difusão de informação e cooperação internacional. Foram criados 
Centros de Competência acreditados com projetos nas áreas pedagógicas e 
tecnológicas, que serviram de apoio à investigação, à preparação e ao 
desenvolvimento dos projetos apresentados pelas escolas, promovendo o 
envolvimento dos docentes e outros agentes educativos (REGO et al, 2000, apud 
PEREIRA, 2011).  
3 A iniciativa Internet nas Escolas decorreu de 1997 a 2002, sendo a entidade 
responsável o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), e “teve como objetivo 
assegurar a instalação de um computador multimédia e a sua ligação à internet na 
biblioteca/mediateca de cada escola do ensino básico e secundário” (Pereira, 2011, 
p.381). Ao longo do programa foram ligadas à internet todas as escolas do ensino 
público e privado, do ciclo básico ao secundário, tendo ficado munidas com acesso 
gratuito à internet de 64 kb. “No período 1996 a 1999 os valores relativos ao acesso 
à internet praticamente triplicam, passando de 7,8 para 20,8 [% dos lares 
portugueses]” (COELHO, 2007, apud PEREIRA, 2011, p. 381). 
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da celebração, de protocolos de colaboração entre o Ministério da 
Ciência e da Tecnologia (MCT) e as Escolas Superiores de Educação 
dos Institutos Politécnicos do continente4.  

O Projeto Competências Básicas em TIC nas EB1 (CBTIC@EB1) 
desenvolvido entre 2005 e 2006 pelo Ministério da Educação 
“enquadra-se na iniciativa ‘Ligar Portugal’ que, na sequência da 
Estratégia de Lisboa, tinha como missão a promoção e dinamização 
do uso dos computadores, de redes e da internet nas escolas, e o 
apetrechamento e manutenção de equipamentos de TIC nas 
escolas” (PEREIRA, 2011, p. 383). Compreendia o fortalecimento 
daquelas competências por alunos, professores e comunidade 
educativa em geral, ao nível das escolas públicas do 1º Ciclo do 
Ensino Básico.  

O Plano Tecnológico da Educação (PTE, 2007-2011), programa 
de formação e certificação de competências em TIC, estabeleceu 
como objetivos essenciais, a efetiva e eficiente formação em TIC 
dos profissionais educativos, a inserção das TIC nos processos de 
ensino e aprendizagem, bem como a respetiva valorização 
profissional dessas competências. O objetivo era o de “colocar 
Portugal entre os cinco países europeus mais avançados em matéria 
de modernização tecnológica das escolas até 2010” (Resolução do 
Conselho de Ministros nº 137/2007, de 18 de setembro). Os 
objetivos até 2010 eram os seguintes: 

a) Atingir o rácio de dois alunos por computador 
com ligação à Internet em 2010; 

b) Garantir em todas as escolas o acesso à 
Internet em banda larga de alta velocidade de 
pelo menos 48 Mbps em 2010; 

                                                 
4 Designação atribuída ao território Português excluindo os arquipélagos Açores e 
Madeira. 
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c) Assegurar que, em 2010, docentes e alunos 
utilizam TIC em pelo menos 25% das aulas; 

d) Massificar a utilização de meios de 
comunicação electrónicos, disponibilizando 
endereços de correio electrónico a 100% de 
alunos e docentes já em 2010; 

e) Assegurar que, em 2010, 90% dos docentes 
vêem as suas competências TIC certificadas; 

f) Certificar 50% dos alunos em TIC até 2010 
(Resolução do Conselho de Ministros nº 
137/2007: 6567, de 18 de setembro). 

O PTE proporcionou a criação de diversos programas e 
iniciativas, nomeadamente o e.escolas, o e.professor, o 
e.oportunidades e, mais tarde, veio a incluir o e.escolinhas. Segundo 
dados do site do PTE, este plano permitiu, em 2009, triplicar o 
número de computadores ligados à internet nas escolas, face aos 
números de 2005. 

Em 2008, incluído no PTE, através da iniciativa e.escolinhas, 
surgiu a oportunidade da aquisição do computador Magalhães. 
Alunos e suas famílias recebiam o Magalhães, portátil de dimensão 
e peso reduzidos, com resistência ao choque e a substâncias 
líquidas. O computador tem dois sistemas operativos instalados: o 
Windows XP e o Caixa Mágica (Linux), sendo possível escolher o 
sistema operativo pretendido no arranque e mudar sempre que 
desejado, ao ligar o Magalhães, e trocar de sistema sempre que 
necessário. O Windows dá ainda acesso ao Magic Desktop, software 
que recria um ambiente de trabalho para crianças. Os conteúdos do 
Magalhães destinam-se a crianças dos 6 aos 10 anos. 

O computador permite o acesso à internet, dispondo de 
ferramentas de controlo parental, sendo que a iniciativa foi 
promovida pelo Ministério da Educação em parceria com a Intel, a 
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JP Sá Couto, as operadoras de telecomunicações nacionais (TMN, 
Vodafone, Optimus e Zon Multimédia), a Microsoft e a Caixa 
Mágica. Foi disponibilizado em duas versões: i) processador Intel 
Celeron a 900 MHz (2008); ii) processador Intel Atom a 1.6 GHz 
(2009). 

A adesão ao programa e.escolinha era feita pelos encarregados 
de educação, que adquiriam as fichas de inscrição nas escolas ou do 
sítio na internet do programa e.escolinha. A aquisição de um serviço 
de acesso à internet de banda larga era facultativa. O pagamento 
era feito pelo encarregado de educação e tinha preços 
diferenciados: i) gratuito (alunos que se encontravam abrangidos 
pelo escalão A da Ação Social Escolar); ii) 20 euros (Escalão B); iii) 50 
euros (Escalão C). 

A medida permitiu entregar cerca de 600 mil computadores 
(PEREIRA; MELRO, 2013). Mas foi suspensa em 2011, por decisão 
política. 

b. Do acesso limitado ao acesso pleno e a regressão que se 
seguiu 

O objetivo de ligar 100% das escolas públicas à Internet de 
banda larga foi atingido em 2005/06, sendo então a relação de 
número de alunos por computador de 11/1, quando no início da 
década (2001/02) se situava ainda em 21/1. Já a meta 
aluno/computador fixada pela Organização dos Estados Ibero-
americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) para 2021 
(dois alunos por computador com ligação à internet) foi atingida em 
Portugal em 2009/10. O contributo do 1º CEB para esta meta foi 
relevante (Ver Tabela 1), pois, quer no ensino público, quer no 
privado, foi atingido nesse ano o rácio de um aluno por computador 
(CNE, 2011). 
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Tabela 1. Relação alunos/computador, por natureza do estabelecimento e nível 
de ensino, em Modernização Tecnológica das escolas 2009/10 (GEPE, 2011, p. 

99). 

Mas se este progresso foi grande e rápido, a verdade é que não 
permaneceu. O número de avarias cresceu e a falta de manutenção 
terá limitado a sua utilização, de tal forma que a situação do 1º 
Ciclo em termos de equipamento tecnológico terá já regredido para 
valores de 2004/05 (CNE, 2011). As causas eram claramente 

Alunos / Computador 

 2004/
05 

2005/
06 

2006/
07 

2007/
08 

2008/
09 

2009/
10 

Total 11,7 10,5 9,5 7,9 2,1 2,0 

Público 12,8 11,5 10,3 8,3 2,0 1,9 

1º ciclo do ensino 
básico 

22,9 15,9 15,1 11,4 1,1 1,0 

2º ciclo do ensino 
básico 

11,5 10,9 9,0 7,5 3,8 3,5 

3º ciclo do ensino 
básico 

10,7 10,3 8,9 7,3 3,9 3,5 

Ensino secundário 8,9 8,6 8,1 6,8 4,1 3,7 

Privado 7,3 6,9 6,5 6,1 2,6 2,3 

1º ciclo do ensino 
básico 

9,8 9,5 8,4 7,7 1,2 1,0 

2º ciclo do ensino 
básico 

10,3 9,6 9,0 9,5 7,6 6,6 

3º ciclo do ensino 
básico 

9,6 8,8 8,0 7,3 6,0 5,4 

Ensino secundário 4,8 4,3 4,4 4,1 3,4 3,2 
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apontadas no documento: o número de avarias cresceu 
rapidamente, não existindo uma estrutura de assistência técnica, a 
que acrescia o facto de os computadores entregues terem passado 
a ser propriedade dos alunos e suas famílias, em lugar de serem 
atribuídos às escolas. 

Para inverter a situação, o Conselho Nacional de Educação 
propunha que, em novos programas de fornecimento de 
equipamentos às escolas sejam adotadas medidas por forma a 
atribuir os computadores às escolas e não aos alunos, apesar de o 
uso poder continuar a ser feito pelos alunos tanto na escola como 
fora dela, durante a sua frequência escolar. Propunha ainda que o 
Estado concedesse assistência técnica aos computadores, dada o 
facto de a sua vida útil ser relativamente curta. 

c. Mais computadores não significou mais utilização na 
escola 

O caso concreto do 1º Ciclo foi avaliado pelo projeto de 
investigação “Navegando com o Magalhães: estudo sobre o 
impacto dos media digitais nas crianças”5, um estudo da 
Universidade do Minho que decorreu entre 2010 e 2013 e que 
analisou o impacto da medida e.escolinha, nas crianças portuguesas 
do 1º CEB. Incidiu sobre as políticas do programa e sobre a 
aplicação prática que as crianças faziam do portátil Magalhães 
dentro e fora da escola. 

Pretendeu ainda averiguar as opiniões das próprias crianças, dos 
pais e dos professores, na ótica das potencialidades e desafios deste 

                                                 
5 Investigação desenvolvida pelo Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da 
Universidade do Minho, em Portugal. A amostra foi constituída por 1500 alunos, 
1200 encarregados de educação e 80 professores dos 3º e 4º anos do 1ºCEB, em 
escolas do distrito de Braga, Portugal. 
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computador. Finalmente, procurou saber se, além da distribuição 
dos computadores, haveria uma lógica de Educação para os meios 
de comunicação associada ao programa, designadamente os 
objetivos da literacia mediática definidos pela Comissão Europeia 
(PEREIRA; PEREIRA, 2011), tais como: 

a) Estar à vontade com todos os tipos de media, 
desde jornais a comunidades virtuais; 

b) Utilizar ativamente os media, nomeadamente 
através da televisão interativa, dos motores 
de pesquisa da Internet ou da participação em 
comunidades virtuais, e explorar melhor as 
potencialidades dos media para 
entretenimento, acesso à cultura, diálogo 
intercultural, aprendizagem e aplicações 
quotidianas (p. ex., através de bibliotecas, 
podcasts, publicação de conteúdos 
audiovisuais na Internet); 

c) Ter uma visão crítica dos media no que 
respeita tanto à qualidade como ao rigor do 
conteúdo (p. ex., ser capaz de avaliar a 
informação, saber lidar com a publicidade nos 
diversos media, utilizar motores de pesquisa 
de forma inteligente); 

d) Utilizar criativamente os media, atendendo a 
que a evolução das tecnologias dos media e a 
presença crescente da Internet como canal de 
distribuição permitem que um número 
crescente de europeus crie e difunda imagens, 
informação e conteúdos; 

e) Compreender a economia dos media e a 
diferença entre pluralismo e propriedade dos 
media; 



A UTILIZAÇÃO DO COMPUTADOR POR ALUNOS E PROFESSORES...  276 

 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: PARCERIAS 3.0 

f) Estar consciente das questões dos direitos de 
autor, essenciais para uma “cultura da 
legalidade”, em especial para os mais novos, 
na sua dupla qualidade de consumidores e 
produtores de conteúdos (COMISSÃO 
EUROPEIA, 2007, p. 4). 

Os resultados mostraram que o uso do computador Magalhães 
pelas crianças se centrou, sobretudo, na atividade “jogar”. Quando 
questionadas sobre a possibilidade de modificarem algo no 
Magalhães, responderam que gostariam de ter mais jogos 
disponíveis (PEREIRA, 2013).  

As crianças consideraram que aprendiam mais através de livros, 
apontando depois os professores, o computador, a internet, os 
jornais/revistas e só, por último, os videojogos. Relativamente aos 
tempos livres, referiram que gostam de usar o computador, ver 
televisão, ouvir música, ler livros, navegar na internet, brincar, jogar 
e também praticar desporto.  

Já os pais, em relação à utilização e promoção dos media em 
contexto sala de aula, consideraram ser importante (83%), que o 
uso crítico dos media deveria ser mediado por computador, 
internet, jornais/revistas, telemóvel e videojogos por último. 

Outro resultado interessante foi a adesão das famílias, pois, da 
totalidade da amostra das crianças, 96% adquiriu o computador 
Magalhães. A esse juntou-se a garantia do acesso a computadores 
aos que não o tinha, pois, para uma pequena fatia da amostra (14% 
das crianças), o Magalhães foi a única oportunidade de terem um 
computador em casa.  

Quanto ao acesso à Internet em casa, na sua maioria (67%) 
tinham acesso através do sistema wireless, ou através de banda 
larga (20%), e 13% ainda não tinham acesso.  



A UTILIZAÇÃO DO COMPUTADOR POR ALUNOS E PROFESSORES...  277 

 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: PARCERIAS 3.0 

 

Gráfico 1. Acesso à internet em casa pelas crianças; 
N=1500/Frequência=percentagem (autores, fonte: GMCSVIDEO, 2014). 

Das crianças que adquiriram o Magalhães, 66% referiram usá-lo 
e 34% não o usavam. 

A maioria dos professores declarou que tem acesso à internet 
no espaço da escola (88%), e uma pequena parte referiu que não 
tinha (12%). Mas no acesso na sala de aula, as taxas diminuíam 
(54% acediam e 46% não). 

 



A UTILIZAÇÃO DO COMPUTADOR POR ALUNOS E PROFESSORES...  278 

 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: PARCERIAS 3.0 

Gráfico 2, Acesso à internet nos espaços escola e sala de aula; N=80/ 
Frequência=percentagem (autores, fonte: GMCSVIDEO, 2014). 

 No que se refere ao uso do Magalhães na escola, 8% dos 
professores diziam nunca terem utilizado, 28% já o tinham feito 
mas de momento não utilizavam; 43% utilizava mas com pouca 
frequência. E apenas 21% afirmou usar com frequência. 

 

Gráfico 3. Utilização do Magalhães na escola pelos professores; N=80/ 
Frequência=percentagem (autores, fonte: GMCSVIDEO, 2014). 

 Os motivos que as crianças apontam para não usarem o 
Magalhães foram: as avarias (falta de assistência técnica), o facto 
de não gostarem de o usar, e ainda por usarem outros 
computadores. Os professores apontaram também razões 
relacionadas com avarias, a falta de tomadas eléctricas (para ligar 
todos os computadores ao mesmo tempo) e o esquecimento dos 
alunos em levarem os computadores para a escola (ou levarem, 
mas sem a bateria carregada). Em relação às atividades que as 
crianças praticavam na escola com o computador, foram referidas 
as seguintes e por esta ordem de importância: ler, escrever textos, 
fazer exercícios, jogar jogos, fazer powerpoints, ou pesquisas na 
internet, escrever textos e ver videos/filmes.  
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Considerou-se que o Magalhães seria uma grande oportunidade 
de disponibilizar a tecnologia ao 1ºCiclo, e que isso poderia conduzir 
a alterações ao nível educativo. Neste sentido, o estudo aponta 
algumas lacunas do programa, nomeadamente: 

a) O facto de não se ter inserido o Magalhães de forma 
contextualizada na ótica das vertentes políticas, 
económicas e sociais; 

b) A confiança depositada no valor acrescentado que se 
atribuiu à tecnologia em detrimento das questões 
relacionadas com as políticas de educação ao nível da 
pedagogia, das pessoas (alunos, professores e 
encarregados de educação) e da instituição escolar; 

c) A questão da desigualdade económica e social das 
famílias foi ultrapassada por meio da democratização 
no acesso ao computador, mas não o foi em relação 
ao acesso à Internet, mantendo assim desigualdades 
no acesso à informação e aos meios de comunicação.  

Tendo estas questões um carácter extremamente relevante, 
foram enunciadas como fazendo parte integrante de culturas 
atualmente divergentes – escolar e familiar – com usos da 
tecnologia e práticas de aprendizagem diferenciadas, mas que 
devem convergir ao nível das políticas de comunicação e inserção 
das tecnologias na escola. 

Já a questão da literacia mediática, sendo muito mais do que o 
simples acesso à tecnologia, especificamente a compreensão, a 
avaliação, a crítica, é mencionada como, não tendo sido explorada 
através do programa.  

Foi neste contexto que, no ano lectivo 2011/2012, 
desenvolvemos um estudo de caso, numa escola de 1º Ciclo, em 
Lisboa, no sentido de percebermos que utilização professores e 
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alunos de 1º Ciclo faziam do computador e outras tecnologias na 
sala de aula e fora da sala de aula, cuja metodologia e resultados 
explicamos a seguir. 

 

II. Apresentação do estudo e metodologia 

A investigação consistiu em um estudo de caso, descritivo, com 
o objetivo de responder ao seguinte problema: “Há diferenças na 
utilização do computador por professoras e alunos, dentro e fora da 
sala de aula?”. 

As questões de investigação foram as seguintes: 

a) Que utilização fazem do computador as 
professoras dentro e fora da sala de aula? 

b) Que utilização fazem do computador os alunos 
dentro e fora da sala de aula? 

c) Que diferenças existem na utilização do 
computador entre professoras e alunos? 

Os objetivos específicos desta investigação foram: 

a) Caracterizar alunos e professoras no âmbito da 
utilização das TIC; 

b) Identificar as dificuldades e faculdades dos alunos 
na utilização das TIC;  

c) Identificar as dificuldades e faculdades das 
professoras na utilização de TIC; 

d) Averiguar as opiniões das professoras no âmbito 
das dificuldades e potencialidades em relação ao 
uso dos computadores no currículo do 1ºCEB.  
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O estudo assumiu um carácter misto, quantitativo (aplicação de 
questionários aos alunos) e qualitativo (entrevistas às professoras). 
Os questionários foram aplicados por administração direta, em 
contexto de sala de aula e em horário letivo. As entrevistas 
semidiretivas foram realizadas na sala dos professores, no intervalo 
da manhã. O tratamento de dados recolhidos por questionário foi 
efetuado em Microsoft Excel. As entrevistas formam objeto de 
análise do conteúdo.  

 

a. Caracterização da amostra 

Alunos 

A população foi a de uma escola pública do 1ºCEB, situada no 
concelho de Lisboa, em Portugal. A amostra foi selecionada por 
conveniência, da qual fizeram parte 27 alunos (duas turmas) e duas 
professoras, do 4º Ano, último ano do 1ºCEB. No ano lectivo 
anterior 2010/2011, alunos e professoras estiveram envolvidos num 
projeto específico em TIC, que terá influído nas aprendizagens, mas 
também nas respostas que os inquiridos nos deram. O projeto 
centrou-se na exploração do processador de texto Microsoft Office 
Word.  

Sexo Idade Total 

9 anos 10 anos 11anos 

Feminino 9 7 0 16 

Masculino 3 6 2 11 

Total 12 13 2 27 
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Tabela 2. Distribuição dos alunos por sexo e idade; N=27 ( 2012). 

Responderam ao questionário 15 alunos da Turma 1, e 12 alunos 
da Turma 2. As idades oscilaram entre os nove e os 11 anos, sendo 
que a amostra total inquirida, de 27 participantes é composta por 
12 alunos com nove anos, 13 alunos com 10 anos e apenas dois 
alunos com 11. Cerca de dois terços (16) dos inquiridos pertenciam 
ao sexo feminino e cerca de um terço (11) ao sexo masculino.  

 

Gráfico 4. Profissões dos pais; N=27/Frequência=percentagem (autores, 
2012). 

Relativamente à caracterização socioeconómica, fizemos 
referência às profissões dos pais. Estavam em maioria as de pessoal 
administrativo (19% das mães e 37% dos pais), seguidas de 
especialistas das atividades intelectuais e científicas (26% das mães 
e 22% dos pais), enquanto 19% eram operadores de instalações e 
máquinas e trabalhos de montagem (19%). O desemprego atingia 
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7% dos pais e 11% das mães, sendo 4% das mães estudantes e 11% 
domésticas. Verificou-se uma distribuição semelhante em ambas as 
turmas. 

Professoras 

As duas professoras tinham formação em Educação Básica do 
1ºCiclo, sendo que, a Professora 1 (52 anos), fez uma Especialização 
em Administração Escolar, lecionava há vinte e nove anos, sempre 
no 1ºCiclo. A Professora 2 (29 anos) fez uma Pós-Graduação em 
Educação Especial, lecionava há seis anos e também, sempre no 1º 
Ciclo. 

Ambas referiram ter formação em TIC. A Professora 1 efetuou-a 
após a formação académica inicial, enquanto a Professora 2 teve 
formação em TIC incluída na própria formação académica. Mas 
ambas afirmaram sentir necessidade de ter mais formação, ou 
porque sentiam dificuldades em trabalhar com algumas 
funcionalidades e programas que já conheciam, ou porque 
gostavam de aprender e aumentar as suas competências, e ainda 
porque reconheciam a importância que as TIC têm hoje na vida das 
crianças. Sendo a formação em TIC uma questão determinante para 
alterar práticas no processo de ensino-aprendizagem, referida na 
literatura6 como sendo essencial na formação inicial, mas também 
na formação contínua, consideramos também imperativo que, se 
alterem políticas de ensino e de formação na carreira docente. 

Caracterização da escola 

 

                                                 
6 Miranda (2007); Sousa (2010); Tomé (2011) 
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Nas salas das professoras entrevistadas, assim como em toda a 
escola, existia apenas um computador por sala, e na sala da 
Professora 2, o computador existente estava avariado, pelo que a 
professora optava por trazer, pontualmente, o portátil pessoal. Nas 
salas de aula não existia ligação à internet e, para colmatar essa 
falta, a Professora 1 levava consigo a sua banda larga, que utilizava 
no computador da sala, passando assim também a turma a ter 
acesso à internet, mas a cargo da docente. Existia na escola um 
videoprojetor móvel que era utilizado, por ambas as professoras, 
ocasionalmente. A caracterização destas salas de aula é referida na 
literatura,7 pelo que esta escola está entre as que têm insuficiências 
de equipamentos no que diz respeito à relação de 
alunos/computador e de alunos/computador com ligação à 
internet. 

III. Discusão de resultados 

a. Utilização do computador na sala de aula 

A Professora 1 utilizava o computador da sala com os alunos 
pontualmente, conforme a planificação das aulas, o que por vezes 
significava utilizarem-no menos de uma vez por semana. Era usado 
para apresentar histórias, corrigir e ajudar os alunos a melhorar 
trabalhos feitos por eles no computador em casa, e que traziam na 
pen8 para serem impressos e apresentados na sala de aula. A 
Professora 2 usava o computador portátil pessoal. Fazia 
apresentações aos alunos em PowerPoint, apresentava jogos e, 
esporadicamente, permitia que alguns experimentassem, usando o 

                                                 
7 CNE, recomendação nº6/2011 

8 Pequeno dispositivo wireless que permite o acesso à Internet. 
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computador com maior frequência para a apresentação de 
histórias. As professoras discordavam em relação às dificuldades 
dos alunos sala de aula. Na Turma 1, alguns alunos “já estão muito 
desenvolvidos”, têm maior facilidade nas tarefas executadas no 
computador, o que criava desigualdade no trabalho global da 
turma. Mas, por outro lado, isso era uma vantagem, pois aqueles 
que sabiam mais ajudavam os que sabiam menos.  A Professora 2 
apenas referiu que, nas atividades por si desenvolvidas, “os alunos 
não demonstram muitas dificuldades”. Tal sugere que é difícil saber 
se os alunos têm mais, ou menos, dificuldades, ou potencialidades, 
porque não têm oportunidade de demonstrá-lo, pois apenas 
observam aquilo que a professora faz. 

As professoras mencionaram o projeto TIC (atrás referido), 
desenvolvido no ano letivo anterior, em dias específicos, para todos 
os alunos trabalharem com o computador Magalhães na sala de 
aula. No entanto, no ano letivo em que recolhemos os dados, os 
Magalhães não foram utilizados: “este ano não usei computador 
com os alunos”. As opiniões das professoras eram unânimes ao 
mencionarem que os Magalhães de alguns alunos já não 
funcionavam, e que não era fácil obter assistência técnica. 
Referiram ainda que a energia das baterias não durava tempo 
suficiente para os computadores serem utilizados durante toda a 
aula, até porque nem sempre vinham carregadas de casa e nem 
sequer existiam tomadas suficientes para os puderem ligar à 
corrente elétrica, “o que de facto torna bastante complicado 
trabalhar com estas limitações” segundo palavras proferidas pela 
docente 2. 

A falta de assistência técnica em algumas escolas é constatada 
também na literatura9, pelo que seria necessário um investimento 
contínuo de modo a proporcionar as reparações e substituições 
indispensáveis. Alguns obstáculos referidos poderiam ser 

                                                 
9 CNE, recomendação nº6/2011 
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ultrapassados. Não havendo tomadas elétricas suficientes, os 
portáteis Magalhães deveriam já ir carregados de casa. Se as 
professoras verificavam que não é possível executar tarefas de 
duração mais longa, poderiam planear atividades de duração mais 
reduzida, o que seria preferível a não utilizar o computador. Não 
havendo computadores para todos, se pelo menos alguns tivessem, 
poderiam formar grupos, o que possibilitaria a participação de 
todos e a oportunidade de trabalhar em grupo. Consideramos ainda 
que, uma vez que existiu um projeto TIC no ano transato, seria 
oportuno dar-lhe continuidade, pois isso possibilitaria não só a 
progressão de trabalho nesta área, mas também o aproveitamento 
das aprendizagens adquiridas. São inúmeras, as atividades 
interessantes que as professoras poderiam desenvolver na sala de 
aula, com os alunos. Através da prática de jogos, brincando, os 
alunos podem desenvolver habilidades que vão para além da 
simples aprendizagem de conteúdos, na opinião de vários autores,10 
11 nomeadamente, a melhoria da capacidade motora das mãos, dos 
olhos e a rapidez de pensamento. A Professora 1 reconhecia que as 
TIC possibilitam o desenvolvimento de competências nos alunos, e 
que as tecnologias captam a atenção deles, sendo uma forma de 
aumentar a motivação para a assimilação de conteúdos. 

b. Utilização do computador pelas professoras em casa 

Considerando que, tanto as professoras como os alunos 
mencionaram que, para além da utilização do computador na sala 
de aula, quando o usavam fora desta, só o faziam em casa, vamos 
referir-nos ao espaço casa, como sendo o único local fora da sala de 
aula. 

                                                 
10 Araújo (2008) 

11 Johnson (2006)  
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Em casa, as professoras utilizavam o computador todos os dias, 
para falarem com os amigos, participarem em redes sociais, 
enviarem e receberem emails, ouvirem música, jogarem jogos e 
fazerem pesquisas na internet. A Professora 1 utilizava o 
computador ainda, para preparar documentação para as aulas, 
nomeadamente, a execução de grelhas, planos, comunicações para 
os pais, fichas dos alunos (em Word), e digitalizava documentos 
para apresentar na sala de aula. A Professora 2 usava o computador 
também para efetuar planificações, trabalhos para a escola, fichas 
para os alunos e apresentações em PowerPoint. 

Para além do PC tradicional, as professoras utilizavam outras 
tecnologias, em particular, o telemóvel, a televisão, o DVD, a 
consola de jogos e o MP3 (este era usado apenas pela Professora 2). 
As expectativas das professoras relativas à inclusão das tecnologias 
no currículo do 1º CEB centravam-se, essencialmente, no facto de 
serem utilizadas com maior regularidade, a par das necessárias 
infraestruturas escolares ser preponderante para benefício de 
todos. 

c. Utilização do computador pelos alunos 

Verificaram-se grandes diferenças ao nível da utilização do 
computador dentro e fora da sala de aula, pelos alunos. 
Confirmaram o que as suas professoras já haviam afirmado, que 
existia um computador em cada sala, e na sala da Turma 2, estava 
avariado, e portanto não usavam. No que respeita aos 
computadores que utilizavam dentro da sala, a quase a totalidade 
afirmou utilizar o seu Magalhães, mas esta resposta referia-se ao 
projeto do ano lectivo anterior. 

Para além do Magalhães, os alunos da Turma 1 utilizavam o 
computador da sala, e só acediam à internet através do 
computador da professora. Os alunos da Turma 2 utilizavam apenas 
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o computador Magalhães, e não tinham acesso à internet, porém, 
existiam três alunos que diziam ter acesso à internet através da 
banda larga pessoal. 

Quando questionados sobre a frequência de utilização dos 
computadores na sala de aula, a resposta dos alunos foi unânime: 
menos de uma vez por semana (100%). Relativamente às atividades 
desenvolvidas com o computador na sala de aula, aferidas pelas 
respostas dos alunos são, essencialmente, ouvirem música porque 
as professoras, por vezes, colocavam música através do 
computador. Os alunos da Turma 1 também apresentavam 
trabalhos, que faziam em casa para serem corrigidos e melhorados 
(em Word), no entanto, esta é uma atividade que os alunos faziam 
pontualmente, conforme afirmaram as suas professoras. 

 

Gráfico 5. Atividades no computador na sala de aula; N=27 (autores, 2012). 

Na sala de aula, os alunos utilizavam, sobretudo, o computador 
para ouvir música (25, 15 meninas e dez meninos), seguindo-se 
outras actividades, como fazerem trabalhos pedidos pela professora 
ou escreverem textos (23, 14 meninas e nove meninos). Seguiam-se 
as pesquisas na internet (11, três meninas e oito meninos), jogar 
jogos (nove, três meninas e seis meninos), o que pode parecer 
invulgar na sala de aula, mas pode ser justificado com o facto de o 
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poderem fazer quando a professora lhes permitia tomarem opções 
livres. 

Verifica-se assim que os indivíduos do sexo masculino referem 
mais atividades lúdicas, enquanto os indivíduos do sexo feminino 
referem mais atividades de escrita, associadas a trabalhos de casa.  

Todos os alunos tinham, pelo menos, um computador em casa, 
maioritariamente o Magalhães (24) e quase todos tinham mais que 
um computador em casa (24 dos 27), fosse o dos pais (17), o dos 
irmãos (sete) ou o de outros familiares ou amigos (14). Todos 
usavam o computador em casa e tinham acesso à internet. 

Quanto à frequência com que os alunos usam o computador em 
casa, do sexo feminino, sete utilizam uma vez por semana, seis 
utilizam três vezes por semana, e apenas três usam o computador 
todos os dias. Já os alunos do sexo masculino, quatro usam uma vez 
por semana, três usam três vezes por semana, apenas um usa cinco 
vezes por semana e três usam todos os dias. 

 

Gráfico 6. Frequência de utilização do computador em casa por sexo; N=27 
(autores, 2012). 

Relativamente ao uso do computador em casa, os meninos 
usam com maior frequência, mas as diferenças não são 
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consideráveis. Já a frequência de utilização em casa é muito 
superior à da sala de aula. 

 

Gráfico 7. Atividades no computador em casa; N=27 (autores, 2012). 

Os alunos reafirmaram que o uso do computador em casa era 
essencialmente para jogar jogos (25) e fazer pesquisas na internet 
(25) ou ouvirem música (21). Seguiam-se os trabalhos de casa (19), 
falar com amigos nas redes sociais (19) e ver filmes (17). Cerca de 
metade dos participantes também enviavam e recebiam emails 
(13). Quando questionados sobre outras atividades para as quais 
usavam o computador, apenas uma aluna respondeu dizendo que 
fazia fotografias, enquanto duas afirmaram ver fotografias. 

Estes dados vão ao encontro do estudo europeu EUKidsOnline12, 
que inquiriu crianças dos nove aos 12 anos, acerca das atividades 
realizadas na internet, em casa, e cujos resultados mostraram 
incluir a utilização da internet: os meninos usavam o messenger, 
enviavam e recebiam emails, viam videoclips, jogavam online e 
faziam trabalhos de casa, enquanto as meninas se dedicavam 
sobretudo a fazer os trabalhos de casa, ver videoclips e usar o 
messenger. 

                                                 
12 Ponte (2012) 



A UTILIZAÇÃO DO COMPUTADOR POR ALUNOS E PROFESSORES...  291 

 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: PARCERIAS 3.0 

Também segundo as perceções das professoras, a utilização do 
computador pelos alunos em casa, é feita por todos, tendo como 
objetivos realizarem trabalhos de casa, falarem com amigos, 
participarem em redes sociais, jogarem jogos e fazerem pesquisas 
na internet. Utilizam para isso, essencialmente, computadores 
portáteis ou fixos, deles ou dos pais, sendo que a utilização do 
portátil Magalhães é feita quase exclusivamente, para jogarem: 
“acho que eles usam mais o computador normal, o portátil ou fixo 
do que o Magalhães, eles já usam mais os computadores dos pais, 
os Magalhães utilizam mais para jogar” (Professora 2), conforme 
resultados também apurados por outro estudo nacional, sobre a 
utilização do Magalhães.13 

Comparamos agora o que os alunos fazem com o computador 
em casa e na sala de aula (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8. Atividades no computador em casa e na sala de aula; N=27 (autores, 
2012). 

 

                                                 
13 Pereira (2013) 
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Verificámos que, a diversidade de atividades que executam em 
casa era superior à que faziam na sala de aula. É certo que 
dominavam as actividades como ouvir música, jogar, fazer 
pesquisas na internet e ver filmes. Da totalidade das atividades que 
eram executadas nos dois locais, em casa eram efetuadas sempre 
por um número bastante superior de indivíduos (jogar jogos, fazer 
pesquisas na internet), existindo apenas duas exceções: ouvir 
música (apesar da diferença ser pequena) e outras atividades. 

As diferenças registavam-se sobretudo em termos de 
comunicação: falar com os amigos (19), participar em redes sociais 
(19), enviar e receber emails (19). Os trabalhos de casa seriam 
obviamente algo onde difeririam os resultados. Os 23 alunos que 
apontaram outras atividades na sala de aula, referiam-se a 
trabalhos solicitados pelas professoras e textos que escrevem no 
Word. 

Quando comparamos a utilização da internet na sala de aula e 
em casa, os nossos resultados são novamente idênticos aos 
verificados no EUKidsOnline14, pois era em casa que crianças e 
jovens acediam em maior número.  

Os resultados apontam ainda para a reduzida utilização dos 
Magalhães na sala de aula, e a maior utilização em casa, o que vai 
ao encontro daquilo que refere a literatura15, segundo a qual 
aqueles portáteis em pouco contribuíram para gerar alterações nas 
práticas pedagógicas, sendo usados apenas pontualmente, e 
quando o são, é principalmente para jogar. 

                                                 
14 Ponte (2012) 

15 Pereira (2013) 
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d. Diferenças professoras-alunos na utilização do 
computador 

A utilização do computador fora do contexto escolar por parte 
das professoras era muito diversificado e frequente, mas na sala de 
aula quase não o usavam, e quando o faziam, era quase sempre 
individualmente, sem a participação ativa dos alunos. 

Em casa, usavam o computador para falar com amigos, 
participar em redes sociais, enviar e receber emails, ouvir música, 
jogar jogos e fazer pesquisas na internet, preparar aulas, escrever 
comunicações para os pais e fichas dos alunos. Na sala de aula, as 
professoras usavam o computador para apresentar histórias, 
corrigir trabalhos feitos pelos alunos no computador em casa, fazer 
apresentações em PowerPoint e jogos.  

Os alunos também utilizavam o computador com maior 
frequência em casa e executavam mais atividades, mas na sala de 
aula quase não o usavam. Em casa, usavam o computador para 
realizar trabalhos escolares, falar com amigos, participar em redes 
sociais, jogar jogos, fazer pesquisas na internet, ouvir música, enviar 
e receber emails, ver e tirar fotografias. Na sala de aula, usavam o 
computador para ouvir música, apresentar trabalhos feitos em casa 
para serem corrigidos, ouvir música, ver filmes, jogar jogos e fazer 
pesquisas na internet, escrever textos no Word. Em suma, as 
diferenças na utilização do computador, por parte de professores e 
alunos, eram quase inexistentes, apesar do elevado uso fora da sala 
de aula, e do uso pontual na sala de aula. Fora da sala de aula, tanto 
alunos como professoras executavam atividades muito 
semelhantes. Dentro da sala de aula apenas o utilizavam 
pontualmente, sendo, porém, que são quase sempre as professoras 
a interagir com a máquina e quase nunca os alunos. 
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IV. Conclusões 

Os computadores Magalhães distribuídos aos alunos do 1º Ciclo 
não foram utilizados, no ano letivo 2011/12, nas turmas em estudo, 
apesar de terem sido usados com uma frequência semanal, no 2º 
período do ano letivo anterior, devido a um projeto específico em 
que as duas turmas estiveram inseridas e que se centrava na 
exploração e utilização do programa Microsoft Word. As professoras 
apontaram dificuldades (avarias, falta de condições físicas e 
técnicas) que impediam a maior utilização dos computadores na 
sala de aula, o que foi confirmado pelos alunos. 

Todos os alunos tinham, pelo menos, um computador em casa. 
Para algumas famílias, isso é resultado da iniciativa e.escolinha, 
apesar de que a maioria (24) tem mais do que um computador. Se 
relacionarmos esse facto com o nível socioeconómico do agregado 
familiar, não se verifica uma ligação, pois a existência de 
computadores em casa não varia em função da profissão dos pais 
dos alunos. 

Todos os alunos tinham acesso à internet em casa. Já na escola, 
designadamente nas salas de aula, tal não sucedia. Em situações 
pontuais, uma das professoras e alguns alunos (três) levavam a 
banda larga pessoal que utilizavam. Esta circunstância somada ao 
facto do acesso ao computador mais facilitado em casa parece 
justificar que, as atividades desenvolvidas com recurso ao 
computador, em casa fossem mais diversificadas, embora, 
sobretudo, associados a comunicação e atividade lúdica. 

Todos os alunos usavam o computador em casa com uma 
frequência mais elevada (a maioria usa entre três vezes por semana 
e todos os dias), do que na escola (todos referem uma utilização 
inferior a menos de uma vez por semana). E se há atividades que 
repetem em casa e na escola (ouvir música, fazer pesquisas na 
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internet), a verdade é que em casa a diversidade é maior (enviam e 
recebem emails, falam com os amigos, participam em redes sociais, 
fazem os TPC, ouvem música, veem filmes, tiram e veem fotos), que 
na escola (apenas jogam jogos, fazem pesquisas na internet, ouvem 
música e escrevem textos). 

Entre sexos, verificaram-se diferenças ao nível da utilização na 
sala de aula, referindo os meninos mais atividades lúdicas, 
enquanto as meninas referem mais atividades escolares. 

As professoras utilizavam o computador com maior frequência 
em casa (todos os dias), do que na escola (pontualmente), sendo o 
leque de atividades desenvolvidas muito mais alargado em casa 
(falar com os amigos, participar em redes sociais, enviar e receber 
emails, ouvir música, jogar jogos e fazer pesquisas na internet), do 
que na escola (apresentação de histórias, apresentação e correção 
de trabalhos já feitos pelos alunos em casa) 

 As professoras referem a necessidade de obter mais formação 
na área das TIC, assim como dos meios tecnológicos disponíveis, 
nomeadamente o Magalhães. Consideram que a inclusão do 
computador no currículo é muito importante porque cativa a 
atenção dos alunos para os conteúdos programáticos, que uma vez 
influenciados pela utilização das tecnologias fora da escola, gostam 
de as terem presentes também dentro da sala de aula. Porém, 
nenhuma das professoras usou o Magalhães durante o ano letivo 
em que procedemos à recolha de dados, e apenas uma das duas 
usou o computador da sala de aula, de forma pontual. A falta de 
acesso a um maior número de recursos tecnológicos na escola é 
apontada pelas professoras, como sendo uma das causas da sua 
diminuta utilização. 

Neste estudo não foram apuradas as dificuldades e as 
potencialidades dos alunos na utilização do computador, pois as 
professoras apenas referem que uns têm mais dificuldades que 
outros, mas não especificam que tipo de dificuldades. Algo que se 
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compreende, pois raramente ou nunca, os alunos usaram o 
computador na sala de aula. 
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O laboratório de informática no 
ensino fundamental: entre a 
realidade e o sonho 

Lúcia Regina Goulart Vilarinho, Fundação CESGRANRIO 

Suzana Medeiros Batista Amorim, USS 

 
RESUMO 
Este capítulo discute diferentes percepções de alunos e 
professores sobre as vantagens e desvantagens da vivência 
da informática educativa no que tange: ao desempenho 
acadêmico dos discentes; à prática pedagógica dos 
professores; e às situações do cotidiano de vida. Esta 
discussão foi baseada em pesquisa desenvolvida em duas 
escolas públicas localizadas no mesmo município, sendo 
uma com Laboratório de Informática conectado à Internet e 
a outra sem este recurso. Foram ouvidos 90 sujeitos, sendo 
80 alunos e 10 professores, todos vinculados aos 8º e 9º 
anos do Ensino Fundamental. A investigação, dada à 
natureza de suas questões de estudo, baseou-se em 
pressupostos do Construcionismo Social, assumindo uma 
abordagem qualitativa dos dados, fundamentada em 
perspectivas de autores que discutem o impacto das 
mudanças paradigmáticas, geradas particularmente pelo 



O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL...  303 

 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: PARCERIAS 3.0 

desenvolvimento / expansão das tecnologias de informação 
e comunicação, sobre o campo educacional. Os sujeitos da 
pesquisa entendem que o Laboratório de Informática 
conectado à Internet contribui para a melhoria dos estudos; 
aprimora e estimula a prática pedagógica dos professores e 
amplia o contato com o mundo. Portanto, ainda que a 
instalação deste recurso no contexto escolar se dê envolvida 
por distintas dificuldades, especialmente as pedagógicas e 
tecnológicas, sua presença contribui para a melhoria do 
ensino. 
 
Palavras-chave: Ensino fundamental. Laboratório de 
informática. Inclusão digital. Informática na educação. 
 

The ICT laboratory in compulsory education: between 
dream and reality 

 
ABSTRACT 
This chapter discusses students and teachers perceptions on 
the advantages and disadvantages of educational ICT in 
respect to: academic progress; pedagogical practice; everyday 
situations. The discussion is based upon a piece of research 
conducted in two public school located in the same region, 
with on the schools offering an ICT lab with Internet 
connection. 90 participants from Years 8 and 9 (80 students 
and 10 teachers) were heard. The subjects suggest that the 
ICT lab contributes to improve the teaching and learning 
experience, fosters better pedagogical practices and 
broadens contacts with the world. Therefore, despite the 
practical difficulties involved, findings suggest that the ICT 
lab contributes to improve teaching. 
 
Keywords: Elementary school. ICT lab. Digital inclusion. 
Computers in education. 
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I.  Introdução  

Mudanças radicais vêm ocorrendo em nosso planeta desde os 
fins dos anos 60 e meados da década de 70 do século XX. Segundo 
Castells (2000), tais transformações afetam todas as esferas da 
atividade humana, com maior ou menor intensidade, a depender do 
contexto social em que elas ocorrem e pelo qual estão sendo 
moldadas. Ainda de acordo com este autor, tais mudanças têm a 
ver com processos, aparentemente independentes, a saber: a 
revolução tecnológica dos meios de informação e comunicação; a 
crise econômica do capitalismo; a expansão de políticas 
direcionadas à diminuição do poder de intervenção do estado nas 
questões econômicas (políticas voltadas para o ‘Estado mínimo’); e 
a expressão de movimentos sociais que produziram grandes 
impactos, particularmente nas sociedades do mundo ocidental, 
como a luta por direitos humanos; o feminismo; o libertarismo e o 
ambientalismo. A interação desses processos e seus impactos 
produziram uma nova estrutura social, por ele designada de 
‘sociedade em rede’, que se caracteriza por ser globalizada, 
centrada no uso da informação e do conhecimento. A base material 
desta sociedade ampara-se nas tecnologias de informação e 
comunicação (TIC), o que tem alterado as relações sociais, os 
sistemas políticos e os valores. Neste cenário, as TIC tornaram-se 
fundamentais na implantação dos processos de reestruturação 
socioeconômica. Ao potencializar a formação de redes como 
elemento de sustentação da organização da atividade humana na 
sociedade globalizada, essas tecnologias impõem uma lógica 
projetada para atender às necessidades / exigências de um mundo 
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interconectado (a lógica de redes)1, provocando novas formas de 
exclusão social. 

Para muitos autores, a questão da exclusão social tem a ver com 
a inserção no mundo do trabalho. Castells (2000) faz uma distinção 
entre mão de obra altamente produtiva e autoprogramável e mão 
de obra genérica dispensável, afirmando que, sob a lógica do novo 
sistema de produção (economia globalizada), um número 
significativo de seres humanos deixa de ser interessante, seja como 
produtor ou consumidor. Ainda que nas sociedades urbanas a maior 
parte das pessoas e/ou suas famílias tenha trabalho remunerado, 
Castells considera fundamental indagar: qual é a espécie de 
trabalho, por qual salário e sob que condições? Uma massa de 
trabalhadores genéricos circula por vários empregos, mas 
geralmente são trabalhos eventuais, marcados pela 
descontinuidade. 

Esses fatos criam uma tênue fronteira entre a exclusão social e a 
sobrevivência diária. A cada ano se ampliam as fileiras de pessoas 
que não conseguem acompanhar a constante e necessária 
atualização profissional, dando margem à configuração de um 
submundo composto por mão de obra desvalorizada, ou seja, por 
pessoas tidas como socialmente incapazes. A exclusão social tende 
a se ampliar face à presença marcante das tecnologias digitais na 
vida cotidiana, trazendo inúmeros desafios e dificuldades a 
determinados segmentos da sociedade que não possuem os 
conhecimentos mínimos para se apropriarem criticamente dessas 
tecnologias, seja por letramento precário ou condições financeiras 

                                                 
1 "redes são estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada, integrando 
novos nós desde que consigam comunicar-se dentro da rede, ou seja, desde que 
compartilhem os mesmos códigos de comunicação (por exemplo, valores ou 
objetivos de desempenho). Uma estrutura social com base em redes é um sistema 
aberto altamente dinâmico, suscetível de inovação sem ameaças ao seu equilíbrio" 
(Castells, 2000, p. 499). 
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que impedem investimentos em uma formação pessoal e 
profissional que acompanhe os avanços da sociedade 
contemporânea. Portanto, falar de exclusão social, hoje, significa 
considerar também as questões relativas à exclusão digital, tendo 
em vista o aparelhamento digital (informatização) das instituições 
sociais. 

Lévy (2000, p. 203) salienta que as tecnologias são artefatos da 
cultura: foram pensadas e construídas pelo homem; portanto, 
também organizam o pensamento desse homem. Como afirma este 
autor: “um computador é um instrumento de troca, de produção e 
de estocagem de informação. Ao canalizar e entrelaçar múltiplos 
fluxos torna-se um centro virtual, um instrumento de poder”. Ele 
destaca que em sua face interna, as redes de computadores 
integram uma grande quantidade de tecnologias intelectuais, que 
ampliam e modificam as capacidades cognitivas dos seres humanos 
(memória, raciocínio, modelização, armazenamento de dados, 
representação mental, entre outras). O domínio dessas tecnologias 
intelectuais proporciona grandes vantagens aos grupos e indivíduos 
que delas se utilizam. 

As características da sociedade globalizada nos levam a afirmar 
que, hoje, mais do que nunca, é atribuição da escola preparar seus 
alunos para inserirem-se criticamente na sociedade, a sociedade em 
rede, o que significa proporcionar vivência acadêmica das 
tecnologias digitais, mais especificamente, do computador e da 
Internet, para que não se transformem em mão de obra genérica 
dispensável.  Mas será que a escola vem cumprindo esta tarefa?  

Apesar da forte presença das TIC na sociedade contemporânea, 
em nossas vivências profissionais como educadoras temos 
observado que, ao lado de grupos de alunos que se beneficiam com 
a aprendizagem de noções básicas sobre o uso das tecnologias 
digitais nos Laboratórios de Informática conectados à Internet, 
existem outros que passam ao largo dessa experiência, na medida 
em que frequentam escolas desprovidas desses espaços.    
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O observado se torna ainda mais inquietante por sabermos que 
parcela significativa de educandos que cursa o ensino fundamental 
não dá continuidade aos estudos. Segundo o Censo Escolar da 
Educação Básica – Resumo Técnico (MEC-INEP, 2012)2 o número 
total de alunos matriculados, no ano de 2012, no ensino 
fundamental (escolas públicas e particulares) era de 50.545.050 e 
no ensino médio (também nos dois tipos de escolas) o quantitativo 
foi de 8.376.852, donde se depreende uma perda de sujeitos entre 
um nível e o outro. No mesmo Censo se mantem a primazia 
quantitativa da escola pública na formação dos alunos, o que 
demanda desta instituição bons níveis educacionais. Estes dados 
apontam que muitos jovens não dão prosseguimento aos seus 
estudos, ficando apenas com o curso fundamental (inúmeras vezes 
incompleto), o que nos leva a indagar: com que preparo esses 
jovens enfrentam a vida e o mundo do trabalho?  

Considerando que esta perda significativa de jovens é fenômeno 
antigo na realidade educacional brasileira3, era de se esperar que a 
escola fundamental buscasse preparar, da melhor forma possível, 
seus alunos para a sociedade em rede, o que incluiria iniciação 
digital pedagogicamente orientada. A realidade infelizmente é 
outra, pois, mesmo com a presença das tecnologias digitais nos 
mais variados setores da vida social, encontramos  escolas 
localizadas em centros urbanos que não oferecem aos seus alunos a 
oportunidade de se apropriarem dessas tecnologias para usos 
simples, como, por exemplo: buscar na Internet informações sobre 
determinado conteúdo de estudo. Como será que esses alunos 
percebem o fato de não lhes ser oferecida a oportunidade 

                                                 
2 Os dados podem ser obtidos no endereço: http://portal.inep.gov.br/resumos-
tecnicos . Acesso: março/ 2014. 

3 As discussões sobre a evasão e repetência no ensino fundamental é antiga e foram 
muito intensas nos anos oitenta do século passado. Alguns autores se destacaram no 
aprofundamento da questão, a saber: Fletcher e Ribeiro (1987); Brandão; Baeta e 
Rocha (1983). 

http://portal.inep.gov.br/resumos-tecnicos
http://portal.inep.gov.br/resumos-tecnicos
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acadêmica de utilizar as tecnologias digitais na realização das 
tarefas escolares? E os professores dessas escolas, onde as 
atividades com a informática não são concretizadas, será que se 
conformam ao processo de exclusão acadêmico-tecnológico ali 
existente? Teriam esses alunos e professores uma clara percepção 
de que a escola ao negar esta iniciação prejudica as possibilidades 
de uma melhor inserção no mundo do trabalho? E de outra parte: o 
que dizem alunos que têm tido esta experiência em Laboratórios de 
Informática, conectados à Internet, no âmbito da escola? Será que 
associam esta vivência a melhores possibilidades de enfrentamento 
dos desafios no mundo do trabalho? E os docentes de escolas que 
oferecem aos seus alunos a vivência da informática educativa, que 
significados atribuem a ela? 

Essas dúvidas desembocaram no objetivo de nossa pesquisa, a 
saber: investigar as diferenças entre as percepções de alunos e 
professores de uma escola que utiliza o Laboratório de Informática, 
conectado à Internet, em suas práticas pedagógicas e de outra que 
não possui este espaço educacional, no que tange às vantagens e 
desvantagens da vivência da informática educativa. Deste objetivo 
geral foram extraídas as seguintes questões de estudo: (a) que 
vantagens e desvantagens são apontadas por alunos e professores 
da escola que utiliza o Laboratório de Informática, conectado à 
Internet, em relação ao desempenho acadêmico, à prática 
pedagógica e a situações do cotidiano de suas vidas? (b) que 
vantagens e desvantagens são apontadas por alunos e professores 
da escola que não utiliza o Laboratório de Informática, conectado à 
Internet, sobre o desempenho acadêmico, a prática pedagógica e as 
situações do cotidiano de suas vidas? (c) que diferenças podem ser 
apontadas entre as percepções dos dois grupos (alunos e 
professores) quanto à presença do Laboratório de Informática na 
escola? 
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II. O caminho da pesquisa 

Tendo em vista que a pesquisa se propôs a ouvir alunos e 
professores dos anos finais do ensino fundamental sobre o que se 
incluiu em nossas questões de estudo, admitimos a perspectiva 
teórico-metodológica do Construtivismo Social, a qual entende que 
os objetos de estudo se encontram em permanente construção, 
seria a mais adequada para este propósito. Nesta abordagem, 
segundo Guba (1990, apud ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 
2002, p. 133-134): 

[...] as realidades existem sob a forma de múltiplas 
construções mentais, locais e específicas, 
fundamentadas na experiência social de quem as 
formula; os resultados são sempre criados pela 
interação pesquisador/ pesquisado e as construções 
individuais são provocadas e refinadas através da 
hermenêutica e confrontadas dialeticamente. 

Com base no Construtivismo Social e considerando as 
dimensões inseridas nas questões de estudo, adotamos a 
abordagem qualitativa para iluminar a coleta/análise dos dados.  
Segundo Bogdan e Biklen (1994), a investigação qualitativa em 
educação possui cinco características básicas: (a) o principal 
instrumento é o pesquisador e o ambiente natural é a fonte de 
coletas de dados; (b) os dados coletados são descritivos; (c) o 
interesse principal situa-se no processo; este é mais significativo do 
que o produto; (d) a análise dos dados coletados tende a seguir um 
processo indutivo; e (e) os significados atribuídos pelos sujeitos às 
questões de estudos recebem especial atenção do pesquisador. 

Nossos ambientes naturais foram duas escolas públicas 
municipais localizadas em um mesmo município do estado do Rio 
de Janeiro; os sujeitos, alunos e professores vinculados aos anos 
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finais do ensino fundamental. Uma dessas escolas estava equipada 
com Laboratório de Informática, conectado à Internet (Escola A), e a 
outra não possuía este recurso (Escola B). A coleta de dados foi 
realizada mediante questionário (para os alunos) e  entrevista (para 
os professores), ambos compostos de perguntas fechadas (que 
visaram apenas uma caracterização do respondente) e abertas, que 
tinham por objetivo mapear as percepções dos sujeitos sobre 
nossas indagações. Os questionários foram destinados aos alunos 
dos dois últimos anos do ensino fundamental. Como foram apenas 
duas escolas, conseguimos atingir um percentual significativo de 
alunos, o que nos proporcionou um conjunto bastante rico de 
informações, no que tange à vivência (não vivência) da informática 
educativa.  

Os dados foram coletados com a autorização da Secretaria de 
Educação do município onde se localizam as escolas, cabendo 
salientar que os instrumentos utilizados (questionário e roteiro de 
entrevista) foram previamente validados por duas docentes, 
especialistas na área de educação e TIC. As informações obtidas nas 
perguntas abertas, foco deste artigo, foram submetidas a uma 
análise de seu conteúdo, com vistas à identificação de recorrências 
e singularidades nas percepções desses sujeitos.  Nesta análise 
procuramos depreender / compreender o que os sujeitos da 
pesquisa pensavam sobre as indagações contidas nas questões de 
estudo.   

A seguir são apresentados os resultados obtidos no âmbito de 
cada escola, considerando vantagens e desvantagens do 
Laboratório de Informática conectado à internet em relação: ao 
desempenho acadêmico; à prática pedagógica; e a situações 
cotidianas de vida.  
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III. As vozes dos sujeitos da pesquisa em 
contraponto com perspectivas educacionais  

Para complementar os resultados da pesquisa de campo, 
relacionamos cada bloco de respostas a aspectos que consideramos 
relevantes em nossa revisão da literatura pedagógica. Neste 
diálogo, buscamos estabelecer afinidades / desencontros entre as 
percepções dos respondentes e os achados teóricos. 

a. Escola A – uma realidade com Laboratório de 
Informática 

Os alunos entendem que a presença do Laboratório de 
Informática com Internet facilita o acesso a informações e, 
consequentemente, contribui para a realização de pesquisas, dos 
trabalhos escolares, de estudos mais avançados, além de criar 
oportunidades para se apropriarem, de forma mais adequada, da 
informática. Ao lado desses ganhos objetivos, os alunos admitem 
que a atenção, a concentração e o interesse se ampliam 
significativamente. Eles ressaltam que a vivência acadêmica no 
Laboratório facilita / melhora a aprendizagem e aumenta o 
rendimento escolar. As respostas proporcionam uma visão bastante 
positiva dos alunos em relação a este espaço. Essas percepções vão 
ao encontro do que encontramos em Martín (2008), quando aborda 
o impacto das tecnologias digitais na aprendizagem. Esta autora 
admite que, por força de suas características intrínsecas, tais 
tecnologias trazem implicações interessantes aos processos 
cognitivos, seja de alunos ou de professores, provocando diferenças 
no modo de raciocinar e produzir conhecimentos, que se projetam 
sobre os seguintes aspectos: (a) formalismo – permite a previsão e 
planificação de ações, favorecendo a diferenciação entre meios e 
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fins, contribuindo para o desenvolvimento da autoconsciência e 
auto-regulação; (b) interatividade – favorece uma relação mais ativa 
com a informação; (c) dinamismo – permite trabalhar com 
simulações e interagir com a realidade virtual, favorecendo a 
experimentação e a exploração; (d) multimídia – permite transitar 
entre diferentes sistemas de representação, potencializando a 
generalização da aprendizagem; (e) hipermídia – permite organizar 
as informações de formas múltiplas e flexíveis, facilitando relações, 
a exploração, o questionamento e o protagonismo do estudante; e 
(f) conectividade – abre novas possibilidades para o trabalho em 
grupo, tornando-o mais colaborativo. Portanto, ainda que usando 
uma linguagem simples, os alunos conseguem perceber as 
possibilidades que podem advir das atividades pedagógicas que 
envolvem o computador e a internet. 

Sobre a prática dos professores, a maior parte dos alunos 
admite que as aulas ministradas no Laboratório são mais 
interessantes, descontraídas e produtivas. Afirmam que neste 
espaço conseguem realizar mais aprendizados. Sinalizam que o 
professor, com este recurso, pode explicar melhor o conteúdo 
relacionando teoria às explicações. Em contrapartida, ficou 
registrado o descontentamento de alguns com as aulas neste 
espaço, por acharem que a matéria desenvolvida em sala de aula é 
‘melhor explicada’. Ao valorizarem aulas produtivas, os alunos se 
inserem na perspectiva de Leite (2008), quando ressalta que 
qualquer prática pedagógica (com ou sem Laboratório de 
Informática) deve se valer de atividades que levem os alunos à 
construção do conhecimento, o que se faz por meio de propostas 
variadas: com leituras, escrita de textos, debates, jogos, 
dramatizações, etc. Embora as respostas dos alunos, de um modo 
geral, apontem mudanças na prática dos professores no sentido de 
tornar a aula mais dinâmica, não podemos desconsiderar a 
perspectiva daqueles que registraram a preferência pela sala de 
aula sem o laboratório. Nesta direção, recorremos a Vilarinho 
(2011) quando alerta sobre os limites das práticas pedagógicas 
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baseadas em informações que navegam no ciberespaço, pois estas 
podem favorecer a fragmentação do conhecimento, a 
superficialidade e a leitura de conteúdos fúteis, bem como a 
‘pirataria’ acadêmica. A aula expositiva, quando é bem 
desenvolvida, pode ajudar a organizar o raciocínio dos alunos. É 
válido supor que os alunos estejam sinalizando a importância do 
balanceamento e da complementaridade das atividades de ensino-
aprendizagem que envolvem a sala de aula e o Laboratório de 
Informática.  

Os alunos da Escola A conseguiram perceber uma relação entre 
a presença do Laboratório de Informática na escola e o seu 
desenvolvimento pessoal e intelectual. Para eles, o convívio com a 
tecnologia (computador e Internet) permite interagir com outros 
colegas e fazer amizades (participar de redes sociais). Assim, 
surgem novas perspectivas no sentido de terem mais lazer e 
estarem mais bem informados sobre os acontecimentos do mundo 
atual. Além disso, revelam conhecimento de que é possível fazer 
compras pela rede. Em suas falas ficou evidenciada uma disposição 
para enfrentar as dificuldades da vida atravessada pelos desafios 
digitais. Tal entendimento nos permitiu inferir que os alunos, ao seu 
modo, compreendem que a sociedade contemporânea é 
dependente da estrutura de redes o que torna difícil viver sem 
participar de algumas delas, aí se incluem as redes sociais online e a 
navegação no ciberespaço. Neste entendimento se inscrevem as 
posições de Castells (1999) já mencionadas. 

Os docentes da Escola A visualizam o Laboratório de 
Informática, conectado à Internet, como um espaço que possibilita 
estímulo, interesse, motivação, atenção, participação efetiva nos 
estudos dos alunos. Tal espaço é visto como ‘uma alavanca à 
aprendizagem’. Eles destacaram que a pesquisa passou a ser mais 
frequente nas atividades desenvolvidas pelos alunos. Esta visão 
positiva segue a linha de pensamento de Morrissey (2008), quando 
defende a escola como espaço de inclusão digital, baseando-se em 
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consenso pedagógico generalizado de que as TIC devem se integrar 
à vida da escola. Os docentes, ao situarem o Laboratório como 
recurso potencializador da aprendizagem, admitiram que as TIC 
abrem caminhos para a criatividade e a invenção, no que 
concordam com Morrissey (idem). 

Em relação à prática pedagógica, os professores afirmaram que 
o Laboratório, conectado à Internet proporcionou novas 
perspectivas para suas atividades de ensino.  Com esta tecnologia 
instalada na escola ampliaram-se as possibilidades de acesso à 
informação e planejamento das aulas. Eles revelaram que estão 
mais atualizados tanto em relação aos conteúdos de ensino quanto 
ao domínio da informática. Portanto, percebem mudanças, a saber: 
na forma de transmitir os conteúdos; na ampliação / atualização 
dos conteúdos de modo a torná-los mais interessantes; no 
planejamento que se tornou mais produtivo e eficaz; e na reflexão 
sobre a prática pedagógica. Essas percepções apresentam 
afinidades com ideias de Perrenoud (2005); para este autor, 
professores e alunos devem ser capazes de acessar a informação, o 
que implica em saber onde buscá-la, como depurá-la e transformá-
la em produção de conhecimento. Trata-se, pois, de organizar o 
conhecimento de forma significativa e relevante para acompanhar a 
atual revolução tecnológica que modifica nossas vidas. Como 
salienta Perrenoud (2005, p.15): 

[...] mais cedo ou mais tarde, todos aprenderão a 
“navegar” na Internet ou a se corresponder por correio 
eletrônico do mesmo modo que todos, ou quase todos, 
aprenderam a falar por telefone. A desigualdade não 
está no uso básico da ferramenta, mas na complexidade 
daquilo a que se tem acesso através dela, em geral de 
forma desordenada. Potencialmente, todos têm acesso 
às informações estratégicas que se encontram na 
Internet; porém, elas são reservadas não apenas ao que 
sabem ler, comparar, registrar, encontrar informações, 
mas também aos que dispõem dos saberes necessários 
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para julgar sua confiabilidade e sua pertinência, para 
fazer melhor uso dela. 

As respostas oferecidas pelos professores permitiram inferir que 
a familiaridade com o mundo virtual se deu a partir da vivência no 
Laboratório de Informática da escola. Os respondentes salientaram 
que suas vidas sofreram mudanças tanto nos aspectos pessoais 
quanto nos profissionais. O acesso às tecnologias digitais vem se 
projetando na vida cotidiana desses sujeitos, formatando um novo 
estilo de vida, no qual se incluem compras pela Internet, 
pagamentos de contas e possibilidades de escolha variadas em 
termos de lazer e estudo. Eles também se conectam com os colegas 
de trabalho para resolver problemas do cotidiano da escola. 
Depreendemos, então, que os professores da Escola A já participam 
da revolução tecnológica que conduz a sociedade a novos modelos 
políticos, econômicos e sociais (Kellner, 2006).  

Sem dúvida, as tecnologias digitais permitem o acesso a uma 
vasta quantidade de informações. A informação deixou de ser uma 
área para se tornar uma dimensão que se alastra pelas mais 
diversas atividades (aí se incluindo o magistério) e situações (aqui 
considerando o ensino e a aprendizagem). Gadotti (2000) entende 
que vivemos uma revolução no campo da informação (como 
ocorreu a revolução industrial, a revolução agrícola). As TIC criaram 
novos espaços de conhecimento (casa, trabalho, outros); alerta, no 
entanto, que informação só não basta: é preciso usá-la 
adequadamente. 

Bursón (2008) considera que as TIC, em especial a Internet, 
tornaram-se o tecido de nossas vidas. A sociedade em rede 
amplifica o comportamento social, dando uma dimensão universal 
no desenvolvimento do homem, até hoje não experimentada.  As 
crianças que se desenvolvem em íntima relação com as tecnologias 
digitais apresentam uma espontaneidade no trato com o 
computador e a Internet. Esta intimidade é um dos elementos que 
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vem desafiando a sociedade e a escola (que sempre foi um 
ambiente conservador). 

 

b. Escola B – o sonho de ter um Laboratório de Informática 

Os alunos desta escola, do mesmo modo que os da Escola A, 
veem o Laboratório como um recurso que pode lhes oferecer mais 
informações e, consequentemente, ampliar suas possibilidades de 
realizar pesquisas e concretizar as tarefas escolares. Eles 
reconhecem que o Laboratório contribui para a construção do 
conhecimento; ficou evidente que se sentem em desvantagem em 
relação a outros alunos que podem contar com este recurso. Na fala 
de um aluno: “a gente ia aprender mais coisa do que estamos 
aprendendo agora”, emerge uma expectativa positiva em relação à 
presença do Laboratório na escola, a qual se expressa em diversos 
registros que esses sujeitos apresentaram no questionário da 
pesquisa: “o Laboratório promove a inclusão digital, permitindo a 
conexão com o mundo; a escola se torna mais importante, 
inserindo-se no mundo atual”. Em uma dimensão mais apurada, 
que abarca os registros desses alunos, situamos Rosnay (2000, p. 
217) ao admitir que “com o advento do tratamento eletrônico das 
informações, da digitalização dos dados, e com o desenvolvimento 
das redes interativas de comunicação, as referências clássicas 
despedaçaram-se”. Para este autor, os três pilares que sustentavam 
o trabalho na sociedade industrial - o local, o tempo e a função - se 
desconstruíram para dar lugar a outras referências, a saber: a 
descentralização das tarefas; a dessincronização das atividades e a 
desmaterialização das trocas. Este autor esclarece que a sociedade 
nascente deixa de se organizar em pirâmides de poder, para 
valorizar a estrutura de redes (de conhecimento, de trabalho, de 
trocas). As organizações passam a atuar como ecossistemas 
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informacionais e com a explosão das redes interativas multimídias, 
como a Internet, surge uma nova classe de cidadãos, que possuem 
os mais diversos objetivos, mas que têm em comum o desejo de se 
manifestar. Isto ficou claro nas vozes dos alunos quando revelam a 
escola como possibilidade de ‘conexão com o mundo’. 

No que tange às práticas pedagógicas de seus professores, os 
alunos apresentam as mesmas perspectivas dos da Escola A. 
Imaginam que as aulas, se amparadas por uma diversidade de 
recursos, poderiam ser melhores e redundariam em mais 
aprendizados, o que significaria ir além do que o professor ensina 
na sala de aula, baseando-se em pesquisas. Ingenuamente pensam 
que, na medida em que sua escola contasse com o Laboratório, 
todas as aulas seriam ministradas neste espaço. Tal visão deverá ser 
superada quando a Escola B tiver o seu Laboratório de Informática, 
pois são muitos os entraves em relação à apropriação pedagógica 
das TIC. Silva (2008) ao estudar as dificuldades no uso das TIC no 
contexto de uma escola da rede pública estadual do Rio de Janeiro, 
verificou que elas se concentram em três pontos básicos: o primeiro 
refere-se ao excessivo zelo pelos recursos tecnológicos, que acaba 
criando barreiras ao acesso; o segundo diz respeito aos professores, 
pois na medida em que estes não possuem ‘intimidade’ com a 
tecnologia tornam-se refratários a ela; e, por último, a visão de 
‘alunos indisciplinados’, construída a partir do entusiasmo 
exuberante desses sujeitos ao participarem de atividades apoiadas 
nas tecnologias, a qual amedronta os professores. Este último 
entrave dá margem a que se duvide da competência pedagógica do 
profesor, pois, segundo Burbules (2011)4, pensar que o docente 
perde o controle da aula com a incorporação da tecnología em 
processos de ensino e aprendizagem é algo inconsistente. Se os 
professores afrouxassem o controle disciplinar, talvez os estudantes 

                                                 
4 Burbules, Nicholas - entrevista apresentada no seguinte endereço: 
http://www.losandes. com.ar/notas/2011/6/6/aseguran-oportunidades-aprendizaje-
seran-ubicuas-572731.asp 

http://www.losandes/
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pudessem ampliar a sua responsabilidade com o próprio proceso de 
aprendizagem. De qualquer forma, será preciso superar estes 
entraves (e provavelmente outros) para que o sonho de atividades 
diárias no Laboratório venha a se concretizar. 

Os alunos conseguiram perceber o impacto das tecnologias em 
sua vida cotidiana. O elemento mais marcante das falas neste eixo 
foi a indicação de que ‘a vida se torna mais prática’. Associaram esta 
praticidade tanto à vida acadêmica (trabalhos escolares mais 
completos, aprendizagem mais rápida) quanto à vida pessoal (saber 
das novidades, obter mais informação para o lazer, equacionar 
situações do cotidiano). É da natureza dos jovens buscar o imediato 
(imediatismo), o que é prático (resolver logo seus problemas) e o 
contato com a internet vai ao encontro dessas características da 
juventude. No entanto, no contexto dos estudos escolares, cabe ao 
professor discutir com seus alunos o significado de ‘prático’, que 
não pode se reduzir a ‘superficial’. O prático se torna consistente 
quando se atrela à busca de caminhos mais eficazes. 

Em relação às respostas dos professores da Escola B, verificamos 
que eles percebem uma relação positiva entre a presença do 
Laboratório de Informática e o desempenho acadêmico dos alunos. 
Sinalizaram que a implantação deste espaço deverá redundar em 
enriquecimento das atividades propostas, maior amplitude nos 
estudos e redução das dificuldades de ensino e aprendizagem. Tal 
perspectiva tem sido comprovada em diversas pesquisas. Esteves 
Neto e Rocha (2011), por exemplo, observaram a relevância de 
atividades desenvolvidas no Laboratório de Informática para 
diminuir a reprovação no ensino das ciências da natureza; 
verificaram, também, que este recurso contribuiu para aumentar a 
autonomia do aluno, a comunicação e a inserção social.  Corte Real 
e Picetti (2006), a partir da implementação de um projeto de 
aprendizagem com alunos do ensino fundamental, no Laboratório 
de Informática, perceberam que a possibilidade de ‘deslocamentos’ 
dos alunos (por exemplo: circular no espaço, interferindo em outros 
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trabalhos além do seu próprio; participar de grupos com nomes 
inventados - nick name; atuar como monitores em substituição ao 
professor ) foi bastante relevante no sentido de fomentar a 
cooperação, a inclusão de colegas nas atividades e, especialmente, 
a emoção de estar em um ambiente dinâmico e incentivador. 

Os docentes falaram que a melhoria da prática pedagógica está 
vinculada a presença do Laboratório de Informática, conectado à 
Internet. Esta tecnologia possibilita mais pesquisa, atualização dos 
conteúdos e acesso à informação, o que redundaria em prática 
pedagógica e metodologias mais eficazes. Ressaltaram que a 
organização do planejamento didático fica mais produtiva em 
relação à construção do conhecimento dos alunos.  Eles afirmam 
que este espaço pode apoiar as atividades pedagógicas, 
melhorando e ampliando a forma de comunicar os conteúdos e, 
nesta direção, ofereceram exemplos de interfaces a serem 
utilizadas pedagogicamente, como: blogs e correio eletrônico. 
Causou surpresa o fato de professores da escola que não possui o 
Laboratório de Informática destacarem o blog como um espaço 
provocador de aprendizagens. Moresco e Behar (2005) chamam 
atenção para a facilidade de construção de um blog, pois isto 
independe de conhecimentos em HTML. Trata-se de um registro 
público na Internet, daí ser acessível a qualquer pessoa que tenha 
um conhecimento mínimo de navegação na rede. Como interface 
que permite a troca instantânea de mensagens, ele potencializa o 
nível de interação entre grupos de sujeitos. Para os processos 
educacionais tem grande relevância, na medida em que os sujeitos 
podem exprimir suas ideias e sentimentos, formando uma 
comunidade social com objetivos comuns. 

Por último, os professores destacaram que a sua familiarização 
com o computador / Internet se deu por meio da prática, sem 
cursos específicos para o desenvolvimento da competência nesta 
área. Salientaram que o uso deste recurso torna a vida mais prática 
e permite o acesso a informações variadas. Essas respostas nos 
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levam a supor que os professores da Escola B já vivenciam o ‘mundo 
em bits’ que marca a civilização do virtual (Lemos, 2000).  

 

IV. Conclusões da pesquisa: quando sonho e 
realidade se confundem 

Não encontramos diferenças significativas entre as percepções 
dos sujeitos da Escola A e as dos vinculados à Escola B. Todos os 
participantes da pesquisa – alunos ou professores – admitem a 
importância da escola ter em seu contexto um Laboratório de 
Informática, conectado à Internet. Eles entendem que este recurso 
contribui para a melhoria do desempenho discente; aprimora e 
estimula a prática pedagógica e amplia o contato com o mundo. 

Em termos de desempenho acadêmico encontramos algumas 
percepções comuns ao conjunto dos alunos respondentes da 
pesquisa. Para estes, o Laboratório de Informática: dá acesso à 
informação; torna mais fácil obter informação; promove / amplia a 
pesquisa de conteúdos relacionados aos estudos; facilita a 
concretização dos trabalhos escolares; possibilita o avanço nos 
estudos (aprender além do que o professor ensina). 

Verificamos que os alunos da Escola A apresentaram mais 
vantagens em relação à presença do computador em seu contexto e 
isto já era esperado, pois eles têm a vivência concreta deste 
recurso. Nesta direção, elencaram ainda outras vantagens não 
registradas pelos alunos da Escola B, a saber: aumenta o 
rendimento escolar; estimula a leitura; e, aprimora a escrita / 
ortografia. 

Para os professores da Escola A o Laboratório de Informática é, 
fundamentalmente, um espaço que estimula, motiva, amplia a 
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atenção e a participação dos alunos; ele potencializa e promove a 
pesquisa escolar. Para os docentes da escola B pode enriquecer as 
atividades propostas, ampliar os estudos e reduzir as dificuldades 
de aprendizagem. Portanto, aqui as diferenças se expressam em 
uma perspectiva psicológica (motivação) e de construção do 
conhecimento (pesquisa) para o grupo que vive a realidade do 
Laboratório de Informática, conectado à Internet, e em uma 
perspectiva didática mais restrita (atividades mais elaboradas com 
redução das dificuldades dos alunos) para o grupo de professores 
que ainda espera por este recurso. 

Sobre a prática pedagógica, os alunos de ambas as escolas 
comungam a ideia de que a qualidade do ensino melhora com apoio 
do Laboratório de Informática. Os que vivem a realidade deste 
recurso (Escola A) dizem que as aulas se tornam: mais 
interessantes, descontraídas e produtivas; eles conseguiram 
perceber que surgem mudanças no processo tradicional de 
aprendizagem. Já os alunos que esperam pelo Laboratório registram 
que este engloba uma variedade de recursos (ele é multimídia) e 
que isto pode redundar em mais aprendizados.  Assim, o conjunto 
desses sujeitos percebe uma relação intrínseca entre ensino e 
aprendizagem: o ensino melhora, a aprendizagem ocorre. 

Os docentes de ambas as escolas entendem que o acesso às 
informações por meio do Laboratório de Informática permite a 
atualização do conhecimento docente (conteúdo de ensino) e 
mudanças nas formas de ensinar (transformações metodológicas). 
Para os docentes da Escola A o planejamento se aprimora e surgem 
possibilidades de reflexão sobre a prática; para os professores da 
Escola B a metodologia e as práticas podem se tornar mais eficazes. 
Foi interessante notar que os professores da escola que ainda 
aguarda pelo Laboratório destacaram interfaces digitais que podem 
ser utilizadas nas práticas de ensino. Era de se esperar que este 
destaque fosse feito pelos professores que vivenciam a realidade do 
Laboratório.  
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Por último, no que diz respeito à vida cotidiana, os alunos de 
ambas as escolas entendem que o Laboratório de Informática, 
conectado à Internet promove o desenvolvimento social 
(participação em redes sociais – interagir com colegas e fazer novas 
amizades) e intelectual, além de deixá-los mais bem informados. 
Amplia as possibilidades de lazer e permite realizar compras pela 
Internet. Cabe registrar, que os alunos da Escola B deram 
centralidade à praticidade: ‘o computador facilita a vida’. 

Podemos, então, admitir que tanto os sujeitos que vivenciam o 
Laboratório de Informática, conectado à Internet, quanto aqueles 
que sonham com sua implantação na  escola possuem percepções 
semelhantes a respeito das vantagens que este recurso traz para a 
vida acadêmica, a prática docente e o cotidiano. Assim, realidade 
(vivência) e sonho (expectativa) se confundem. Cabe, pois, 
questionar decisões políticas que garantem a uns o acesso à 
internet e a outros nega. 

Na atualidade não há como pensar a educação / formação a ser 
dada no ensino fundamental desconsiderando as inovações: 
tecnologias digitais, sociedade em rede, ciberespaço, civilização 
virtual (entre outras); portanto, não podemos privar os alunos, 
desde os anos iniciais de sua educação, de compreender e enfrentar 
criticamente as características dessas inovações. Por outro lado, é 
ingênuo considerar que o simples acesso ao computador redunda 
em inclusão digital. Para Rondelli (2003) isto seria similar à 
suposição de que a presença de alunos em salas de aula com 
cadeiras e quadro de giz garante a escolarização e o aprendizado. 
Sem a atuação de professores preparados, sem escolas que 
planejem as atividades curriculares não há como obter resultados 
em termos de aprendizagem. Assim, o acesso a computadores 
conectados em rede é o primeiro passo, mas não é o suficiente para 
a inclusão digital. O segundo passo é determinar claramente o que 
as pessoas irão fazer com os seus computadores conectados ou 
com suas mídias digitais: qual o caminho mais adequado a 
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percorrer? Sem este planejamento, o uso se torna disperso, sem 
significado e, muitas vezes, eventual. A falta de preparo das 
atividades a serem desenvolvidas com o computador pode ser 
comparada à situação daqueles que aprendem a ler e escrever o 
alfabeto, mas não encontram oportunidades para usá-lo com 
frequência. Ainda que o alfabeto seja conhecido, se a pessoa não 
tiver acesso a determinadas oportunidades sócio-culturais, aos 
poucos acaba sendo esquecido.  

Inclusão digital significa a ampliação de uma inteligência coletiva 
em que produtores e consumidores de conhecimento interagem 
cada vez mais; situando a aprendizagem e o trabalho 
majoritariamente no interior do universo digital. 

A pesquisa evidenciou que alunos e professores são receptivos 
ao uso do computador e internet no âmbito escolar; no entanto, 
nas entrelinhas das falas desses atores ficaram os indícios de que há 
necessidade de se ampliar o preparo dos professores para que 
possam extrair o máximo de potencialidade das aulas ministradas 
no Laboratório. Tais indícios apontam para outras duas questões de 
pesquisa, aqui registradas com a finalidade de contribuir para o 
aprofundamento do tema Laboratório de Informática: (a) quais são 
as práticas pedagógicas que têm se mostrado eficazes no âmbito 
desses espaços? e (b) como professores que possuem grande 
experiência neste espaço escolar se prepararam para desenvolver 
suas atividades; ou seja, o que estes sujeitos poderiam sugerir para 
um processo formativo de docentes que buscam atuar em 
Laboratório de Informática. 

Refletindo sobre as percepções dos sujeitos desta pesquisa, 
caber enfatizar o pensamento de Castells (2000): a escola não pode 
se constituir em instrumento de formação de mão de obra genérica 
dispensável; ela tem de ser a guardiã dos conhecimentos que 
permitem à sociedade se constituir democraticamente como 
‘sociedade em rede’: uma sociedade plural, na qual todos possam 
participar de uma forma ou de outra. 
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Programando computadores no 
PROEJA: experiências com uma 
linguagem de programação visual 
em blocos 

Helena Bártholo de Jesus, Colégio Pedro II 

Giselle Martins dos Santos Ferreira, UNESA e Open University UK 

 
RESUMO 
Este capítulo discute o processo de desenvolvimento de 
uma metodologia para a integração da programação de 
computadores na Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
Criada em um projeto de Pesquisa-Ação conduzido em um 
curso do Programa Nacional de Integração da Educação 
Profissional à Educação Básica na Modalidade de Educação 
de Jovens e Adultos (PROEJA), a abordagem utiliza, como 
apoio à operacionalização da concepção de scaffolding de 
Vygotsky, o ambiente de programação visual em 
blocos Sense. Desenvolvido na Open University do Reino 
Unido como uma adaptação e extensão do Scratch, do MIT, 
para uma faixa etária mais madura, a ferramenta permite a 
construção de programas de computador por meio de uma 
interface de programação visual. Inspirada por princípios da 
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andragogia, a metodologia foi inicialmente desenvolvida e 
testada com um grupo de 13 estudantes. O texto discute as 
motivações e fundamentação teórica do trabalho, 
apresentando uma descrição das características da 
ferramenta e sua utilização no planejamento e 
implementação da intervenção. Os dados da observação 
participante sugerem que as atividades de programação 
encorajaram o maior engajamento dos alunos, favoreceram a 
exploração dos assuntos da disciplina e contribuíram para 
aumentar a participação individual dos alunos, além de 
estimular a colaboração entre eles.  
 
Palavras-chave: Facebook na Educação; Rede Social; Apoio ao 
ensino presencial. 
 

Computer programming in PROEJA: experiences with a 
block programming language 
 
ABSTRACT 
This chapter discusses the development of a pedagogical 
approach for the integration of computer programming in 
Adult and Youth Education (AYE). Created in an Action 
Research project conducted on a course at the National 
Program for the Integration of Vocational Training in 
Youth and Adult Education (PROEJA), the approach uses a 
block programming environment, Sense, to support the 
operationalization of Vygotsky's concept of scaffolding. 
Developed at the Open University of the United Kingdom 
as an adaptation of MIT’s Scratch for young and adult 
leaners, the tool allows the construction of computer 
programs using a visual programming interface. Inspired by 
the principles of andragogy, the methodology has been 
developed and implemented with a group of 13 students in a 
PROEJA course. The chapter discusses the motivations and 
theoretical basis of the research, presents core features of 
the tool and describes the process of planning the initial 
approach. Findings suggest that the activities involving 
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computer programming have encouraged greater student 
engagement and increased individual student classroom 
participation, in addition to encouraging collaboration 
within the group. 
 
Keywords: Adult and Youth Education, PROEJA, 
computer programming, block programming language. 
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I. Introdução 

O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional à 
Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, o 
PROEJA, localiza-se em um contexto no qual a universalização da 
Educação Básica deu um novo sentido à Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) (MACHADO, 2006). Por muito tempo restrita ao 
ensino supletivo, a EJA precisa romper definitivamente com o 
caráter compensatório desse ensino (MOURA, 2006), passando a 
atuar de modos que transcendam os formatos, métodos e 
abordagens do ensino regular para garantir um processo educativo 
amplo e legítimo. Nesse sentido, o decreto que instituiu esse 
programa (BRASIL, 2005) determina que sua estruturação deve 
articular-se a partir de um viés profissionalizante afinado com as 
necessidades locais, de modo a favorecer o desenvolvimento 
socioeconômico. Assim, o PROEJA, tendo como objetivo a inclusão 
social de jovens e adultos excluídos da escola, em sua maioria, 
trabalhadores, traz como novidade a combinação da formação geral 
com a profissionalizante.  

No entanto, segundo Moura e Henrique (2012), o PROEJA 
apresenta fragilidades, e sua implementação não seguiu o previsto 
no Documento Base (BRASIL, 2007). Em particular, a literatura 
acadêmica na área aponta para um problema significativo: os altos 
índices de evasão, um dos indicadores do sucesso ou insucesso de 
uma iniciativa. Buscando compreender o processo, Ricarte, Lima e 
Moura (2010) constataram que lacunas na preparação dos alunos 
para o estudo representam um dos fatores centrais que confluem 
no abandono escolar, ainda que o problema não seja insuflado por 
uma questão isolada, mas, sim, pela articulação e acúmulo de vários 
fatores. A falta de conhecimento acadêmico e as dificuldades na 
aprendizagem figuram como problemas centrais na literatura que 
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examina a evasão na EJA (DEBIÁSIO, 2010; VIEIRA, 2009; RICARTE; 
LIMA; MOURA, 2010), sugerindo a necessidade de uma intervenção 
pedagógica que, de algum modo, engaje os alunos e sobreponha o 
interesse na conclusão do curso às questões que os dispersam do 
encontro ou reencontro com a escola.  

O presente capítulo discute as bases para uma abordagem de 
ensino na EJA que visa proporcionar um maior estreitamento entre 
o currículo e a experiência dos alunos, oportunizando a 
experimentação com uma forma diferente de ensinar e aprender e 
fomentando, em última análise, o engajamento dos alunos nas 
aulas. Trata-se de um recorte de uma pesquisa de mestrado 
conduzida no local de atuação profissional da primeira autora, uma 
instituição federal no Rio de Janeiro que oferece diversos cursos sob 
a égide do PROEJA.  

II. Os educandos da EJA 

A EJA identifica-se pela heterogeneidade de seu público em 
relação a competências, conhecimentos, atitudes, linguagens, 
valores, motivação e expectativas (ANDRADE, 2004). Apesar dessa 
multiplicidade, é possível reconhecer alguns elementos comuns a 
esse público e que lhe conferem certa homogeneidade, incluindo a 
condição de pobreza, a defasagem de idade e a negação do direito à 
educação (OLIVEIRA, 1999). Arroyo (2006, p. 22) traça um perfil 
sucinto desse público: “não é qualquer jovem e qualquer adulto. 
São jovens e adultos com rosto, com histórias, com cor, com 
trajetórias sócio-étnico-raciais, do campo, da periferia.” De fato, 
esse público é constituído por aqueles que tiveram seus estudos 
interrompidos prematuramente, engrossando os índices de evasão 
escolar, ou por aqueles que sequer puderam experimentar a escola 
e, assim, permaneceram defasados econômica, social e 
culturalmente.   
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Embora os educandos da EJA estejam, em geral, alheios ao 
conhecimento institucionalizado, cristalizado na escola, trazem os 
saberes adquiridos em suas trajetórias de vida. Eles vêm 
acompanhados de histórias, interesses, saberes, motivações e 
expectativas que, definitivamente, não podem ser ignorados. Pelo 
contrário: todos esses aspectos precisam ser ouvidos, considerados 
e principalmente explorados, a fim não só de se poder conhecer 
suas reais necessidades, mas, também, em última análise, de 
propor um diálogo pedagógico alinhado e aderente ao cotidiano de 
suas vidas, de modo que o processo de construção de 
conhecimentos seja mais enriquecedor e caminhe em direção à 
autonomia (FREIRE, 1996). Nessa perspectiva, o ambiente escolar 
precisa acolher esses alunos inaugurando uma relação com eles que 
cinda com o paralelismo entre a escola e o cotidiano do grupo. 

A especificidade dos alunos da EJA precisa ser considerada, pois 
esses jovens e adultos trazem habilidades e dificuldades distintas 
daquelas apresentadas pelos alunos do ensino regular. O 
conhecimento e a experiência acumulados lhes permitem pensar 
mais amplamente sobre o mundo e sobre si mesmos. Segundo 
Oliveira (1999), quando convidados a participar em oportunidades 
de aprendizagem, eles são mais capazes de refletir sobre o 
conhecimento e sobre seu próprio processo de aprendizagem. 
Ignorar essas nuances enfraquece essa tentativa ou, mais 
precisamente, re-tentativa de experiência escolar, reiterando a 
marginalização desses jovens e adultos na sociedade. Dessa forma, 
a importância de levar-se em conta as necessidades dos educandos 
ganha cores fortes na modalidade, uma vez que o aluno adulto 
reivindica a possibilidade de decidir aquilo que deseja aprender e de 
participar do planejamento das atividades de aprendizagem 
propostas. Nesse sentido, Fiuza (2002) sugere que a motivação 
desse público pressupõe um olhar mais atento que leve em 
consideração o histórico e observe o presente desses alunos.  
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Segundo Knowles, Holton III e Swanson (2009), a motivação de 
alunos adultos é determinada pelas necessidades e interesses 
satisfeitos por meio da aprendizagem. Na perspectiva andragógica, 
a experiência é um recurso fundamental para a aprendizagem. 
Portanto, é essencial considerar o perfil do aluno adulto. Ele é um 
indivíduo independente, auto-direcionado e traz consigo 
experiências de vida que vão subsidiar seu aprendizado futuro. 
Além disto, interessa-se por aprender ou desenvolver habilidades 
diretamente relacionadas a seu papel social e à sua profissão, 
sugerindo a expectativa por uma aplicação prática imediata do que 
é aprendido (KNOWLES, 1970 apud ALMEIDA, 2009). 

III. Sobre a programação  
de computadores: para além da transmissão 

A programação de computadores, segundo Papert (1980), 
representa um elemento que contorna os saberes lateralmente, 
estimulando a criação de modelos e privilegiando o raciocínio 
lógico. Sua apropriação pode oferecer novas leituras dos conteúdos 
existentes e nova interação com eles, oferecendo, portanto, 
potencial de favorecer a motivação. Assim, Papert preconiza uma 
abordagem na qual o aprendiz constrói seu conhecimento mediado 
pelo computador, vislumbrando o computador como uma 
ferramenta para criação e desenvolvimento da criatividade. 
Segundo Gonzalvez (2004), Papert defende, ainda, a aprendizagem 
pautada no concreto, afirmando que as novas tecnologias 
propiciam a criação de meios personalizados que se ajustam aos 
diversos estilos intelectuais. 

Segundo Scaico (2013), programar envolve uma gama de 
habilidades técnicas, como a de representar e decompor um 
problema, a abstração de conceitos, a elaboração de modelos 
mentais para soluções, embasamento matemático, o conhecimento 
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de uma linguagem de programação e do ambiente para 
desenvolvimento de códigos. Assim, programar encoraja a reflexão 
acerca daquilo que foi pensado, conforme sugere o modelo da 
atividade em quatro estágios proposto por Lima e Leal (2012): (1) 
descrição da solução do problema escrita em uma linguagem de 
programação; (2) execução desta solução pelo computador; (3) 
reflexão sobre o feedback do computador; e (4) depuração dos 
conhecimentos através da revisão dos conceitos e estratégia de 
solução. O modelo ressalta a importância do erro na construção do 
conhecimento, pois o processo de identificar e corrigir o erro é uma 
oportunidade singular para o aprendizado de um conceito 
relacionado à solução do problema, conforme lembra Valente (1999 
apud LIMA; LEAL 2012). Assim, estimula-se, também, o 
desenvolvimento do raciocínio lógico.  

Portanto, não se trata de uma atividade trivial, uma vez que o 
programador precisa compreender as propriedades do computador, 
a estrutura de programação e da linguagem, lembrando que a 
linguagem de programação, como qualquer outra linguagem, tem 
uma gramática definida com sintaxe e semântica próprias. Nesse 
sentido, Lima e Leal (2012) alertam sobre os resultados verificados 
no ensino-aprendizagem desta disciplina, apresentando uma 
compilação de achados de algumas pesquisas sobre esta questão. 
Os motivos verificados para experiências mal sucedidas variam 
desde problemas curriculares e abordagem pedagógica até 
dificuldades de raciocínio lógico. Nesse contexto, a mediação do 
professor é considerada um fator essencial para a reversão deste 
quadro, conforme sugere Resnick (2009) ao ressaltar a relevância de 
acompanhamento que oriente na situação de erro e que encoraje o 
aprofundamento no sucesso. 
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IV. Fundamentação pedagógica 

O planejamento da metodologia de ensino em discussão foi 
iluminada pelos conceitos de Zona de Desenvolvimento Proximal 
(ZDP) e scaffolding (do inglês scaffold, andaime) propostos por 
Vygotsky. Vygotsky propõe dois níveis de desenvolvimento, o real e 
o potencial, com o primeiro referindo-se a etapas já alcançadas e 
conquistadas pelo aprendiz e que, portanto, não demandam 
intervenção externa. As funções psicológicas pertencentes a esse 
nível de desenvolvimento já estão bem estabelecidas e são 
resultados de processos de desenvolvimento consolidados. O 
segundo nível representa as atividades que demandam apoio de um 
par mais capacitado, um mediador que oriente na execução da 
tarefa. A possibilidade de transformação pela intervenção do outro 
revela um momento de desenvolvimento caracterizado pela 
capacidade de usufruir dessa colaboração (OLIVEIRA, 1993). A ZDP 
refere-se à distância entre o estágio de desenvolvimento no qual o 
indivíduo soluciona problemas sem auxílio e aquele no qual ele 
requer ajuda. Consiste em um domínio psicológico em constante 
transformação e que determina as funções em processo de 
amadurecimento, revelando, assim, as potencialidades do 
individuo. É nessa área que a aprendizagem acontece (LIMA, 2009). 

Nessa perspectiva, scaffolding é o termo usado para se referir à 
orientação disponibilizada ao aprendiz pelo par mais capacitado a 
auxiliá-lo na execução de tarefas que ele ainda não é capaz de 
desenvolver por si. O scaffolding capacita o sujeito a executar uma 
atividade ou solucionar um problema que extrapole sua capacidade 
real. Segundo Daniels (2003), o scaffolding não se concentra na 
simplificação da tarefa, mas, sim, do papel do aprendiz. É 
importante ressaltar que o scaffolding deve ser dialógico, gradual e 
contingente, e, sobretudo, oferecido apenas quando necessário 
(TRINTA, 2009). Adicionalmente, esse auxílio deve ser oferecido 
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pela manipulação de elementos e conhecimentos tangíveis às 
habilidades dos aprendizes: “o professor hábil une ou entrelaça as 
perspectivas e compreensões do aluno com aquela que ele procura 
promover em sala de aula.” (DANIELS, 2003, p.153). 

 

V. SENSE: um ambiente de programação para 
jovens e adultos 

A ferramenta Sense, escolhida para utilização na pesquisa em 
questão, foi desenvolvida pela Open University do Reino Unido a 
partir da linguagem de programação Scratch, do laboratório de 
mídias do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT Media 
Lab). Ambas as ferramentas são softwares livres baseadas na 
linguagem Logo, sugerindo, portanto, possibilidades de 
operacionalização de noções do construcionismo de Papert. 
Entretanto, a interface do Sense foi desenvolvida especialmente 
para atender ao público jovem e adulto, enquanto a do Scratch é 
mais adequada ao público infanto-juvenil (RICHARDS; SMITH, 2010).  

O programa Sense segue o mesmo paradigma do Scratch em 
termos de uma interface gráfica amigável e intuitiva que visa 
facilitar a criação de programas, conforme mostra a Figura 1. Esta 
interface tem características semelhantes a outros softwares, como, 
por exemplo, comandos para “abrir” e “salvar” arquivos, e está 
dividida em alguns espaços, como mostra a figura. A região mais à 
direita é a área em que os resultados da execução do programa são 
apresentados. O espaço central é reservado para a construção dos 
programas, feita pela movimentação de componentes para esta 
região. Na área mais à esquerda estão as abas, as quais contém um 
conjunto de componentes organizados de acordo com sua 
funcionalidade. Esses componentes são blocos gráficos que se 
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encaixam um no outro e se empilham logicamente, constituindo o 
programa. Nesse ambiente, o aspecto sintático da linguagem pode 
ser abstraído, já que a ferramenta só permite encaixes que 
respeitem a sintaxe. Essa é uma característica interessante da 
ferramenta, principalmente para o iniciante, pois ele pode focalizar 
seus esforços na criação do algoritmo sem esbarrar no entrave da 
sintaxe da linguagem.  

Figura 1. Print da interface do Sense 

VI. Programando na arquitetura de 
computadores: o desafio 

A pesquisa aqui discutida foi conduzida em uma disciplina que 
integra o curso do PROEJA Manutenção e Suporte em Informática. A 
disciplina Arquitetura de Computadores se dedica à introdução de 
modelos computacionais básicos, ou seja, explora os componentes 
básicos do computador e o inter-relacionamento entre eles. Dentre 
esses componentes, estão incluídos a Unidade Central de 
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Processamento (UCP), que pode ser compreendida como o 
“cérebro” da máquina, os diferentes tipos de memória e periféricos 
(dispositivos de entrada e saída que permitem a interação humana 
com a máquina, por exemplo, teclado e impressora). Além disso, o 
currículo inclui operações aritméticas na base binária, noções de 
álgebra booleana e circuitos lógicos. 

A ementa prevista originalmente para Arquitetura de 
Computadores nunca foi cumprida em nenhum dos campi ao longo 
da existência do curso, segundo discussões de colegiado nas quais a 
primeira autora participou. Há, dentre os membros do colegiado, 
uma percepção compartilhada da grande dificuldade dos alunos em 
acompanharem a disciplina. Alguns dos assuntos mais complexos ou 
que demandam conhecimentos prévios que os alunos não trazem, 
em geral, geram níveis consideráveis de angústia em alunos e 
docentes. Porém, trata-se de conceitos e estruturas básicas à 
compreensão geral do funcionamento do computador, portanto, 
essenciais a toda prática profissional na área da Informática.  

Assim, a escolha dessa disciplina, parte da matriz curricular do 
primeiro ano do curso, parecia interessante, uma vez que é nessa 
fase do percurso escolar que os alunos se apresentam com mais 
energia e entusiasmo, associados ao retorno à escola e novas 
expectativas. Além disso, foi considerada a grande dificuldade dos 
alunos, historicamente observada, nesta disciplina. Essa dificuldade 
tem sido contornada pelos aprendizes por meio de aplicação de 
estratégias pálidas de reprodução de movimentos sem processo de 
criação de conhecimento significativo. Na verdade, trata-se de um 
reducionismo que mecaniza algo essencial a seu desenvolvimento 
em fases subsequentes do curso e da vida profissional.     

Em abordagens tradicionais, o currículo é explorado por meio de 
aulas expositivas e exercícios no caderno, destacando seu viés 
abstrato e, assim, distanciado do cotidiano dos alunos. Era preciso 
encontrar um elemento ou uma ideia que estreitasse a relação 
entre o currículo e a realidade dos alunos, algo que, de certa forma, 
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tornasse os temas mais concretos e, assim, favorecesse um contato 
mais explícito dos aprendizes com a disciplina, de modo a engajá-los 
nas aulas. Nesse sentido, a programação de computadores revela 
grande potencial, pois, embora pressuponha capacidade de 
abstração, ela gera, ao final, um produto, um artefato (o programa) 
e os possíveis resultados de acordo com as entradas 
experimentadas. Mesmo sendo inerentemente lógico, o programa é 
algo palpável, concreto, como defende Papert (1980). 

Por outro lado, o uso do computador poderia ser um entrave, já 
que, para os alunos, sobretudo os do primeiro ano, manipular a 
máquina ainda representa um desafio. Apesar da programação não 
ser uma tarefa trivial, as atividades foram organizadas de modo a 
introduzir a programação de forma gentil e gradual, ancorada em 
possibilidades de operacionalização do conceito de scaffolding. 
Assim, foram selecionados conceitos básicos de programação de 
computadores para a construção de algoritmos utilizando uma 
ferramenta que oferece uma interface gráfica, portanto, 
assumidamente mais amigável.  

O grande desafio era encontrar um caminho para que as 
demandas por diferentes saberes e habilidades fosse feita de forma 
leve, sem representar um obstáculo a estes alunos: pelo contrário, a 
ideia era exatamente favorecer seu engajamento. Conhecendo o 
perfil dos alunos da EJA, e reconhecendo hiatos na formação destes 
estudantes, que transparecem nas dificuldades de aprendizado 
evidentes no cotidiano escolar, tratou-se de uma busca por 
alternativas para fortalecer a autoestima desses estudantes, com o 
propósito de apoiá-los e encorajá-los na superação de suas 
limitações e na construção de novos conhecimentos, estimulando 
sua participação em aula e despertando seu interesse e dedicação à 
investigação dos assuntos tratados. 



PROGRAMANDO COMPUTADORES NO PROEJA...  343 

 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: PARCERIAS 3.0 

VII. Planejando a intervenção 

Com o propósito geral já exposto, as atividades foram 
organizadas de modo a permitir a operacionalização do conceito de 
scaffolding. Desta forma, a pesquisadora-docente ofereceria auxílio 
aos alunos que seria revisto na medida em que identificasse a 
resolução de determinados problemas sem a necessidade de apoio. 
Adicionalmente, foram criados três tipos de exercícios de 
programação organizados em ordem crescente de complexidade.  

O primeiro tipo é a manipulação de programas prontos, 
intencionando encorajar a compreensão de sua lógica e a 
identificação das estruturas de programação; esse tipo de exercício 
requer que o aluno faça várias execuções do programa, verificando 
e comparando as diferentes saídas a partir de entradas distintas. O 
segundo tipo envolve a alteração de parte do código, com o 
objetivo de estimular um olhar mais aprofundado acerca do 
algoritmo e oportunizar a experimentação. Por último, foram 
criadas atividades mais complexas, que exigem a identificação de 
erro no programa e sua correção. Esse tipo de atividade demanda 
um maior entendimento do programa e uma manipulação, ainda 
que relativamente básica, das estruturas de programação, 
representando um excelente exercício de reflexão sobre os 
conceitos envolvidos em determinada solução. Dessa forma, na 
medida em que avança nas atividades de um módulo, as atividades 
demandam progressivamente um pensar mais profundo. Os tipos 
de atividades propostas estão resumidas no Quadro 1. 

 

Atividade Propósito 

Manipulação do programa Executar o programa utilizando entradas 
diferentes a cada execução e verificar as saídas. 

Complementação simples Implementar inclusões ou alterações pontuais no 
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do programa código, como a inclusão de um determinado 
componente.  

Identificação e correção de 
erro 

Analisar o código do programa para localizar o 
erro e em seguida corrigi-lo. É uma atividade de 
maior complexidade. 

Quadro 1. Tipos de atividades propostas 

Como ponto de partida, foram planejadas atividades que 
remetem a situações do cotidiano, por exemplo, trocar uma 
lâmpada e atravessar uma rua. Pensaríamos estes algoritmos 
juntos. Os algoritmos seriam criados em conjunto, tendo a docente 
a propor perguntas, não apresentando uma solução pré-fabricada. 
A partir de uma descrição passo-a-passo, seria feita a 
implementação do algoritmo na ferramenta Sense, bem como a 
análise de cada componente do código. Neste caminho, como os 
problemas propostos seriam rotineiros, os alunos poderiam deter a 
atenção às questões técnicas da programação. Concluída essa 
etapa, os alunos já estariam familiarizados com a ferramenta para 
investir em atividades com os temas da disciplina.  

Esse esquema de planejamento possibilitava a operacionalização 
do conceito de scaffolding a partir de duas perspectivas. Por um 
lado, o plano considerava o amadurecimento do entendimento do 
aluno sobre o assunto abordado. De fato, a sequência de atividades 
permitiria novos contatos com os tópicos previstos para a disciplina, 
aprofundando, ao longo do processo, o nível de desenvolvimento 
destes alunos em relação a estes temas. Ao mesmo tempo, o apoio 
docente seria flexibilizado para permitir que os alunos tivessem, 
gradativamente, maior autonomia nas atividades que já 
conseguissem executar sozinhos. Por outro lado, a noção de 
scaffolding concretizou-se em relação à programação de 
computadores. Este planejamento previa a repetição de sequência 
de atividades de tipos diferentes. A ideia era que o scaffolding 
associado à programação de computadores fosse reduzido a cada 
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novo ciclo de atividades, na medida em que os alunos conseguissem 
navegar pela ferramenta de forma mais independente. 

VIII. A primeira experiência 

As duas primeiras aulas ocuparam-se da apresentação da 
disciplina, sua ementa e seus objetivos, bem como da explicação do 
processo de avaliação. Adicionalmente, investimos um tempo 
nesses encontros para a criação de um e-mail para os alunos que 
ainda não tinham um endereço eletrônico, seguida pela orientação, 
para estes alunos, sobre a utilização deste recurso. A necessidade 
de abertura de um segundo processo seletivo para completar as 
vagas (uma necessidade institucional) refletiu-se na chegada de 
alunos novos na segunda semana, demandando a repetição da 
primeira aula.  

No terceiro encontro inauguramos o estudo dos temas da 
disciplina pelo conceito de arquitetura de computadores, seguido 
da apresentação dos componentes do computador com ênfase nos 
diferentes tipos de memória. A aula seguinte trouxe o modelo de 
Von Neumann1. Assim, tivemos duas aulas expositivas que 
ofereceram insumos aos alunos para nosso primeiro exercício no 
Sense.  

Antes de começarmos nossas atividades nessa ferramenta, 
dedicamos uma aula ao conceito de algoritmo e sua relação com o 

                                                 
1 O modelo de Von Neumann consiste em uma concepção de arquitetura 
computacional caracterizada, essencialmente, pelo conceito de programa 
armazenado que consiste na possibilidade de carregar o programa na memória 
oferecendo um alto grau de flexibilidade e permitindo que a máquina seja facilmente 
configurada para novas tarefas. É tópico essencial em qualquer estudo da 
arquitetura de computadores.  
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computador. Assim, eles seriam capazes de pensar os algoritmos 
que iríamos implementar posteriormente na ferramenta. 
Considerando o conhecimento cotidiano uma precondição para a 
aprendizagem do conhecimento científico (Hedegaard, 1998 apud 
DANIELS, 2003), inicialmente trabalhamos algoritmos de situações 
que fazem parte do cotidiano dos alunos, começando com um 
algoritmo detalhando os passos necessários à confecção de um 
bolo. De fato, a solução do problema era conhecida pelos alunos, de 
modo que pudemos nos concentrar em analisar a estrutura do 
algoritmo, ou seja, a forma de montarmos a lógica e encadearmos 
os passos de determinada atividade a serem executados pelo 
computador. Após construirmos juntos o primeiro algoritmo, os 
alunos escreveram um algoritmo para atravessar uma rua e outro 
para trocar uma lâmpada. 

A opção por iniciar o trabalho de programação de computadores 
com a construção de algoritmos de situações do cotidiano dos 
alunos parece ter sido acertada. Essa escolha contribuiu não apenas 
para mobilizar os alunos, mas, também, para encorajar o 
desenvolvimento de sua confiança em executar as atividades. Nas 
palavras de Anderson: 

Anderson: Do início foi porque é, como é que se diz, foi 
tipo abrindo as ideia como aquela de trocar lâmpada. 

Na sequência, empenharam-se na elaboração de um algoritmo 
para visualizar uma conta de e-mail e outro para acessar uma rede 
social. Por último, construíram um algoritmo para somar cinco 
números e apresentar o resultado. Dessa forma, uma vez que 
estavam seguros para escrever algoritmos de situações do dia-a-dia, 
lhes foi solicitado um algoritmo que exigia a manipulação de 
conceitos matemáticos conhecidos, exercício um pouco mais 
complexo, pois demandou maior nível de abstração. Os alunos 
apresentaram maior dificuldade na elaboração deste último 
algoritmo. 
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A essa altura, os alunos já tinham os aportes teóricos de 
determinados assuntos da disciplina, e já eram capazes de escrever 
algoritmos simples para problemas vivenciados no cotidiano. O 
próximo passo consistiu na apresentação da ferramenta.  
Reservamos um encontro para essa atividade, no qual visualizamos 
a ferramenta e seus componentes. Transitamos pelas paletas 
enfatizando os comandos que seriam utilizados nas atividades 
planejadas. Retomamos, então, os algoritmos estudados para 
exemplificar o uso dos comandos. Como a interface da ferramenta 
está em inglês, uma lista com os comandos necessários em 
português foi organizada. A lista trazia o comando em inglês, sua 
tradução e a descrição de sua funcionalidade, e foi sendo 
gradativamente complementada, ao longo do ano, com comandos 
inicialmente não previstos.  

A apresentação da proposta do uso da ferramenta Sense, a 
princípio, pareceu agradar, mas, ao mesmo tempo, provocar um 
visível desconforto nos alunos. Não pareciam acreditar plenamente 
no caminho sendo-lhes mostrado. Entretanto, nas primeiras aulas 
em que trabalhamos com a ferramenta, apareceram sinais de uma 
confiança nascente na proposta, conforme expressaram Rodrigo e 
Simone:  

Rodrigo: A senhora está dando um quilo de cada vez e 
não 100 quilos pra gente levantar de uma vez só. Acho 
que assim vai dar certo. 

Simone: Quando a senhora mostrou a ferramenta na 
aula passada achei que seria muito complicado. Mas da 
maneira como tamos [sic] trabalhando, a gente vai 
pegando aos poucos. Assim a gente consegue fazer. 

No encontro seguinte, a docente mostrou a implementação, na 
ferramenta Sense, do algoritmo que simulava a troca de uma 
lâmpada situada no teto. Assumimos a existência de uma 
quantidade infinita de lâmpadas novas, pois considerar a existência 
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ou não de uma nova lâmpada para substituir a queimada tornaria o 
algoritmo mais complexo, já que essa condição precisaria ser 
prevista após a primeira tentativa de troca e a estratégia para 
implementação diminuiria a legibilidade do código. Naquele 
momento, o foco era trabalhar com algoritmos simples e tangíveis 
aos alunos e que, ao mesmo tempo, utilizassem estruturas de 
programação essenciais.  

Percorremos todo o código, instrução por instrução, associando-
o com o algoritmo elaborado anteriormente. Foram esclarecidas 
dúvidas e evidenciada a forma como cada passo era representado 
na ferramenta. Além disto, foi possível ressaltar-se, nessa discussão, 
algumas boas práticas de programação, tais como a construção de 
código legível seguindo alguma padronização.  

Em seguida, cada aluno, em sua máquina, implementou, na 
ferramenta Sense, o código de um algoritmo que simulava a 
atividade de atravessar a rua. Simultaneamente, a docente 
construía esse mesmo código, projetado em tela por meio do 
datashow, pois o objetivo principal dessa atividade era que eles 
observassem a maneira como os passos do algoritmo são 
representados e como os comandos devem ser orquestrados na 
ferramenta. As estruturas de programação usadas nesse exercício 
foram as mesmas da atividade anterior, e os alunos precisaram 
intensamente da ajuda docente.  

Após esse primeiro contato com a ferramenta, em que foram 
trabalhados códigos para simular situações cotidianas, foram 
propostas atividades sobre assuntos da disciplina em questão. Foi 
distribuído o código que simulava o ciclo de execução de instrução 
por um modelo simplificado de Von Neumann, para que os alunos 
experimentassem em suas respectivas máquinas. O simulador 
permite que os alunos identifiquem os componentes do modelo de 
Von Neumann e observem a função de cada um deles. Além disto, é 
possível acompanhar a memória principal e os registradores, três 
para dados, um para instrução e um contador de programa. Dessa 
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forma, a execução do programa possibilitou ao aluno verificar que 
dados e instruções compartilham a mesma memória. Permitiu, 
ainda, a demonstração de que há múltiplas possibilidades de 
entrada, tanto do programa quanto de dados, e que, 
consequentemente, o resultado varia de acordo com a entrada. 
Outra questão que fica evidenciada é a que se refere ao programa 
armazenado. Estes aspectos são difíceis de serem visualizados em 
uma abordagem mais abstrata e teórica. O programa no Sense 
torna o assunto mais concreto. 

Na aula seguinte, revimos o código, e os alunos fizeram mais 
algumas execuções. Essa revisão não estava prevista; entretanto, se 
fez necessária, constituindo uma estratégia de apoio. A novidade foi 
o exercício de inserir um comando no código para aguardar um 
tempo antes de carregar dados da memória principal para os 
registradores. Esse exercício teve como objetivo mostrar que há 
diferença de velocidade de acesso entre os diferentes tipos de 
memória. O acesso a um dado de um registrador é mais rápido que 
o acesso a um dado na memória, já que o registrador está acoplado 
à UCP. Essa é uma atividade relativamente simples. A docente 
propôs questões encorajando os alunos a identificar o ponto do 
código em que o comando deveria ser inserido, e cada aluno fez a 
implementação e execução em sua máquina, para observar o 
comportamento do programa com esta alteração. 

Haviam sido necessários, até então, apenas pequenos ajustes na 
execução das atividades planejadas, mas, nessa ocasião, os alunos 
demonstraram interesse forte em criar novas instruções para a 
máquina. Este aspecto é consistente com as ideias de Papert, que 
valoriza o desenvolvimento de algo de interesse do aluno, pois, 
segundo ele, torna o processo significativo (PAPERT, 1980). Como o 
simulador da máquina de Van Neumann apresentava um certo grau 
de complexidade, que poderia ser um entrave para a realização da 
atividade proposta por eles, ainda com inspiração em Papert (1980), 
que defende que a atividade deve ser tangível ao que o aluno pode 
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fazer ou compreender, foi distribuído, no encontro seguinte, um 
código mais simples para a inclusão da nova instrução. É importante 
atender a solicitações dos alunos, ou seja, ir além do planejamento 
docente, pois, como lembra Fiuza (2002), é imperativo que se 
respeite os interesses destes adultos, no sentido de motivá-los. 

É interessante registrar que os alunos também percebem valor 
nos exercícios resolvidos no papel, também incorporados ao longo 
da experiência. Em particular, sobre lista de exercícios que compôs 
a avaliação, Rodrigo sugere: 

O exercício que nós fizemos de conversão que nós 
tivemos  uma folha inteira só de numerais binários e 
depois outra só de numerais na base 10. É, aquilo ali 
serviu, foi uma prática interessante. 

Esse tema costuma ser mais desafiador para os alunos, pois 
envolve conceitos matemáticos que nem sempre dominam, como 
potenciação, por exemplo. Nosso escopo em relação a esse assunto 
é restrito à conversão da base decimal para a binária e vice-versa. 

Na aula prática, pedi que os alunos completassem um programa 
que realiza a conversão da base decimal para binária. No encontro 
seguinte, receberam o mesmo programa com um erro. Esse último 
exercício possui um grau de dificuldade maior, pois é preciso 
entender o código, identificar o problema e propor uma solução. A 
primeira atividade foi realizada com mais independência por 
Nelson, Robson e Rodrigo, que quase não demandaram atenção 
docente, ao contrário de Júlio e Anderson, que apresentaram muita 
dificuldade. Na segunda tarefa, o apoio precisou ser intensificado 
para a maioria dos alunos. A possibilidade de atender às 
necessidades individuais de cada aluno foi interessante e 
estimulante para a docente-pesquisadora. Nessa mesma ocasião, 
alguns colegas apoiaram aqueles com mais dificuldade construindo 
um ambiente colaborativo.  
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O último assunto abordado foi a álgebra booleana. Dedicamos 
uma aula expositiva ao tema, seguida de uma aula na qual distribuí 
o código incompleto para complementarem. Na verdade, a 
proposta demandava a complementação do código no trecho que 
trata as três operações lógicas fundamentais. Eles realizaram esta 
tarefa sem ajuda docente, discutindo e resolvendo as dúvidas entre 
si. Subsequentemente, foi distribuído um trecho de código com 
erro, e, após algumas execuções, um aluno descobriu o problema e 
propôs uma correção. Foi um momento de clara alegria e que 
parece tê-lo marcado, conforme sua fala sugere:  

Robson: Aí eu olhei e disse: não, aqui tem alguma coisa 
errada. Aí eu fui lá coloquei no lugar do que eu achava 
que tinha que colocar. Aí acabou dando certo e eu fiquei 
super feliz com aquilo. Falei, caramba, eu não sabia 
nada do programa e hoje eu já tô consertando, né? 

Robson se deslocou pela sala com muito entusiasmo para 
mostrar aos colegas o erro e sua correção. É interessante ressaltar 
que os colegas também se mostraram contentes com seu êxito. A 
motivação aqui parece ter se instaurado pelo resultado positivo 
alcançado (TAPIA, 2003 apud LIMA, KLEIN e VIEIRA, 2010), também 
compartilhado com outros e refletido em uma mobilização do 
grupo como um todo. 

O uso de estratégias de scaffolding foi central e orientou o 
posicionamento em cada passo da intervenção. O apoio total 
oferecido inicialmente foi sendo retirado de acordo com a 
percepção de maior independência dos alunos, contribuindo para o 
desenvolvimento de autoconfiança e reforçando sua autoestima, 
conforme sugere a fala de Nelson:  

A gente vai fazendo aos pouquinho e aprendeno. E 
assim, a gente vai vendo que não tem muita, não é um 
bicho de sete cabeças.  A gente vai fazendo aos poucos 
e vai aprendeno [sic]. 
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O êxito do aluno nas atividades faz com que ele se sinta capaz. 
Esta sensação é fundamental não apenas para seu bem-estar, mas, 
também, para sua aprendizagem, conforme ratifica o testemunho 
de Robson: 

E assim, depois, no começo das aulas eu fiquei assim 
horrorizado, assim, cara eu nunca vou aprender isso, 
mas, assim, depois no decorrer das aulas e tal, até esta 
última aula que nós fizemos, eu vi que não é impossível. 

A questão da autoestima ficou bem evidente nesta declaração: 

Robson: Hoje me sinto fora da média de muita gente 
que não sabe o que que é algoritmo. Risos. Eu me sinto 
eh eh, eu me sinto que eu saí, eu consegui evoluir muito 
depois disso. Então eu já me sinto, em um ano que eu tô 
[sic] aqui eu já me sinto outro [sic] nível. Acho que pra 
quem estuda isso é, é a recompensa, né? De tá [sic], de 
cê [sic] saber que teu esforço tá [sic] sendo é, não tá 
[sic] sendo em vão. Tá [sic] sendo valorizado. 

O uso do computador nas aulas claramente teve um impacto 
positivo nas percepções dos alunos. Alguns deles se interessam 
mais nas aulas cujas atividades são realizadas no computador, 
conforme ilustram as falas de Júlio e Camila: 

Júlio: Tudo na aula usando computador me segura. Eu 
gostei tanto de assistir, ter a teoria e praticar a teoria 
dos programas. Gostei muito. 

Camila: Mesmo quando a senhora está dando a aula, 
quando a gente tá tentando ali montar no computador. 
Tem que tá com toda atenção ali. Então eu, eu gosto 
disso, sabe? Prende bastante a gente. 

Esse interesse era perceptível diante da dedicação dos alunos às 
atividades propostas: mostravam-se motivados a participar das 
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aulas, o que vai ao encontro da concepção de Tapia (2003 apud 
LIMA, KLEIN e VIEIRA, 2010), que associa motivação ao interesse e 
satisfação em realizar uma atividade. O computador propiciou um 
contato mais estreito com os assuntos trabalhados ao longo do ano. 
O exercício prático possibilitou uma interação diferente com os 
aspectos mais teóricos e conceituais, desvelando vários detalhes 
que ficariam ocultos em uma abordagem apenas teórico-expositiva. 
As atividades no aparato permitiram um olhar além, aspecto 
consistente com as ideias de Papert (1980) e a percepção expressa 
por Daiane: 

Daiane: Sim, porque no papel é, é aquilo, você não tem 
ideia do que é na verdade. Você vendo no computador 
é diferente.  É diferente porque no papel você escreve, 
você, não é a mesma coisa. Você escreve você fica ali 
com só uma teoria, mas na prática, no computador, eu 
acho que abre mais a, a visão do que é. 

O uso do computador permitiu uma nova forma de interação 
com os temas, como apontado por Rodrigo: 

Rodrigo: Mas na escrita eu não acho assim tão 
interessante que você não, não percebe a dinâmica do 
que seria você estar dando esses comandos, estas 
orientações para a máquina. Então o que eu gostei 
nesses exercícios foi exatamente isto: a possibilidade de 
entrar ali, aprender a usar, né? 

Rodrigo percebe no exercício de dar comandos para a máquina 
nova relação com o conhecimento, estreitando-se à posição de 
Papert (1980) sobre o uso do computador para criação do 
conhecimento, “a possibilidade de entrar ali”, como articula o 
aluno. Essa fala pressupõe a percepção de que há uma porta aberta, 
há acesso. E mais: que é possível abandonar o lado de fora, de onde 
apenas se observa os assuntos, e efetivamente entrar em contato 
com eles. 
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A metodologia de ensino desenvolvida e aplicada nesta pesquisa 
permitiu, ainda, o equilíbrio entre teoria e prática. Aulas expositivas 
foram utilizadas para subsidiar as atividades práticas no Sense. Esta 
complementaridade agradou aos alunos, conforme  os excertos 
abaixo ilustram:  

Julio: Eu gostei que pelo menos a gente deu como 
funciona a base do, a teoria do coisa e vê como funciona 
depois na prática, né? 

Rodrigo: Quebrar aquela monotonia de só tá fazendo 
cálculo escrito e fazer alguma coisa que interagisse 
mais, né? Acho que a proposta é boa, é boa e eu gostei, 
assim, do que eu vi em relação a aula, não tinha feito 
ainda porque tô experimentando isso agora, mas assim, 
é, achei interessante o que eu vi durante o período. 

Os benefícios desta complementaridade são também 
enfatizados por Robson, na fala a seguir. A parceria entre a teoria e 
a prática possibilita novos olhares, estimulando o pensamento e o 
surgimento de ideias, provocando, sobretudo, um movimento 
profícuo ao processo de construção do conhecimento. Nas palavras 
de Robson:  

Robson: Esse novo método pra, eu aprovo de teoria e 
prática, que a gente consegue entrar e sair da caixinha. 
A gente fica na caixinha, a gente sai da caixinha, a gente 
viu de fora da caixinha como é que é, depois a gente 
volta pra lá faz e vê aí, como é que é de fora. Aí quando 
tu tá dentro, tu pensa como se tu tivesse fora. Aí tu pô, 
peraí! Isso é fácil, aí isso faz é, acho que aguça o 
pensamento. E a gente começa a ver os erros, é vamos 
fazer assim, começa a ter ideia e as coisas começam a 
acontecer. E é isso que a gente precisa, né? 
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Mais uma vantagem desta metodologia, observada por Rodrigo, 
refere-se ao estreitamento, a aproximação entre os alunos e o 
currículo:  

Rodrigo: Não que a matéria fique distante, né? Ele 
sentado na cadeira e a matéria lá longe no quadro, 
infelizmente cria esta distância. Se puder aproximar 
mais com determinados projetos, os professores com 
certeza, todos eles devem ter, aí cada um deve ter uma 
ideia como a professora teve outros professores 
também devem ter. Minha sugestão fica assim, tragam 
mais ferramentas para que nós possamos utilizamos, 
que nós possamos ser ajudados a nos desenvolvermos 
melhor. Que é isso que nós precisamos, né? 

Nesse sentido, apesar de algumas dificuldades no uso da 
ferramenta Sense, a maioria dos alunos conseguiu superar alguns 
entraves e lograram em realizar as atividades. Rodrigo e Robson 
assim articulam seus sucessos: 

Rodrigo: Conseguimos entender como a máquina reage, 
a programação, as instruções que vão sendo dadas 
passo-a-passo pra ela e a resposta que a máquina dá. 
Como ela dá essa resposta a partir do momento que nós 
montamos aquele algoritmo de comandos pra que ela 
possa executar aquela determinada função. 

Robson: Agora a parte também do algoritmo também 
foi muito bacana porque a gente às vezes acha que 
computador é uma coisa tão assim monstruosa, e a 
gente vê que é tão, com o algoritmo a gente vê que não 
é nada disso. É só você seguir aquela sequência que 
você vai, vai tudo por aquele caminho. 

Os alunos sugerem que a atividade de programação de 
computadores lhes permitiu entender o funcionamento do 
computador. O computador parece ter sido desmistificado, e esta 
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percepção mais concreta sobre a máquina torna o aparato mais 
tangível aos alunos.  

Durante as atividades em sala, Rodrigo sempre tentava seguir 
alguns caminhos diferentes do proposto para a atividade. 
Interpelado sobre o que ele descobriu em suas experiências, ele 
respondeu: 

Rodrigo: Assim eu não cheguei a descobrir em si, eu via 
sim a possibilidade de que é não apenas os exercícios 
que nós praticamos ali, eles poderiam funcionar a nível 
de comando mas que existia a possibilidade de você 
colocar, é é, outras opções, é de de execução de uma 
função na máquina, além daqueles que nós estávamos 
fazendo que seria assim, passo-a-passo básico para nós 
podermos entender o funcionamento. Mas eu comecei 
a perceber, teve um momento que até perguntei pra 
professora: e se a gente começasse a utilizar outras 
funções aqui dentro, né? Tentando dar outras 
instruções pra máquina pra tentar ver se ela faz um 
raciocínio lógico além daquilo que tá ali. E percebi, 
assim, se houvesse um tempo de exercitar isso nós 
descobriríamos com certeza outras opções de você dar 
orientações pra máquina e ela desenvolver o raciocínio 
lógico, né?  Executar uma determinada função até de 
forma diferenciada daquilo que nós alcançamos. Então 
assim, é muito bom pra você perceber que existe é 
vários caminhos, né? Dentro do do, da arquitetura de 
uma máquina, como ela funciona, como ela raciocina, 
como ela segue um determinado, é. Os algoritmos de 
comandos que você dá pra ela. Existem várias 
possibilidades de você trabalhar com ela, funções e 
fazer com que ela execute estas funções. Assim, ali foi 
só, vamos dizer assim, a janelinha que se abriu pra 
perceber que dali pra frente outras coisas poderia ser 
desenvolvidas. Achei isso legal.  
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Essa fala evidencia o anseio por outros caminhos além daquele 
proposto, o que é enriquecedor tanto para o aluno quanto para 
turma, considerando o compartilhamento das descobertas na sala 
de aula. A atividade aguçou a curiosidade, despertou um olhar além 
para experimentar outros recursos na ferramenta, abriu uma 
“janelinha” que, conforme sugeriu Rodrigo, mostrou novos 
caminhos. Encontrar caminhos pode ser algo representativo para o 
aluno da EJA, em sua maioria, marcado pela falta de alternativas. A 
vontade do aluno de se lançar por estes caminhos está evidente em 
seu discurso, caminhos que ele próprio vislumbrou. Essa descoberta 
sugere que o uso da programação de computadores é consistente 
com o pensamento de Knowles (1970 apud ALMEIDA, 2009) sobre a 
educação de adultos em sua ênfase em uma prática educativa na 
qual o aluno está no centro do processo educativo.  

Rodrigo ressalta também a importância da aplicação de projetos 
elaborados pelos professores, que potencializam o 
desenvolvimento dos discentes durante seu percurso escolar. Os 
ganhos desta metodologia também foram percebidos por Adriano, 
um dos repetentes: 

Adriano: Em si a matéria este ano foi até mais reforçada 
que ano passado. Eu achei que foi mais reforçada. 

A abordagem redirecionou o olhar dos alunos e ofereceu-lhes 
novas possibilidades, como a de criar um aplicativo, no caso de um 
dos alunos. Embora a criação de um aplicativo não fosse o objetivo 
deste trabalho, vale notar que a exposição à programação de 
computadores suscitou neste aluno novos interesses. Talvez tenha 
despertado uma potencialidade desconhecida que este aluno já 
trazia. A fala a seguir retrata o quanto o uso da ferramenta o 
mobilizou: 

Robson: Você pegou a teoria e a prática e juntou na 
nossa cabeça assim. De uma maneira que, 
impressionante, como que, que faz, que é a linguagem 
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do computador e a gente vai trabalhar com isso, então 
achei fundamental assim pra nossa experiência, a gente 
saber como que ta acontecendo aquilo ali dentro da 
maquina. Como procede aquelas perguntas, erros e 
acertos, respostas e ele é todo uma programação. E até 
pensei assim depois e até me abriu a, assim a 
curiosidade de saber se nós temos hoje em dia a 
condição se a gente continuar a estudar, a desenvolver. 
Né? Porque assim, a gente, a gente tem criatividade 
mas não sabia como fazer, agora a gente tendo a 
ferramenta e a criatividade de repente sai até um 
aplicativo, alguma coisa assim, né? Nesse sentido.  

Uma fragilidade da metodologia foi a não-disponibilização de 
alguma material impresso de apoio sobre a ferramenta Sense. 
Embora os alunos tenham recebido uma folha com a tradução e a 
funcionalidade dos comandos que seriam usados, sentiram a 
necessidade de um material mais completo, com o “passo-a-passo” 
de como utilizar a ferramenta, além de exercícios, conforme ilustra 
a fala de Robson:  

Robson: Então assim, acho que a minha sugestão seria 
de ter uma apostila bacana com tudo detalhado, como 
faz como não faz. Pra pessoa depois, com exercício, né? 
Pra depois é, a pessoa que chegar em casa, que se 
interessar, estudar. 

Uma reflexão preliminar sobre os desdobramentos da 
experiência sugere pontos de revisão do plano para o próximo ciclo. 
Por uma questão de organização, as aulas sobre algoritmo e sobre a 
ferramenta devem ser antecipadas; assim, o material ficará mais 
bem dividido, permitindo que, em primeiro lugar nos detenhamos 
em explorar as ferramentas que subsidiarão o aprendizado dos 
assuntos da disciplina, para, subsequentemente, abordar os tópicos 
previstos na ementa. Sugere-se, também, a substituição das 
atividades com o programa que realiza a conversão de base por 
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outras relativas a circuitos lógicos, pois a complexidade associada 
ao embasamento matemático necessário dificulta o 
desenvolvimento da atividade e causa um distanciamento 
perceptível dos alunos. Por fim, com o objetivo de diminuir os saltos 
de exigência de uma atividade para outra, será mais apropriado 
incluir uma atividade de alteração de um nível um pouco mais 
complexo entre a atividade de alteração de baixa complexidade e a 
referente à identificação de erro.  

IX. Comentários finais 

Indiscutivelmente, as atividades de programação de 
computadores trouxeram novas oportunidades de conhecimento 
aos alunos que participaram da intervenção. A experimentação por 
meio da programação de computadores possibilitou uma 
apropriação mais construtiva do conhecimento, e aprender-com, ao 
invés do aprender-sobre, foi claramente significativo para eles. As 
atividades contribuíram, ainda, para a ampliação de sua autoestima 
e autoconfiança, para um sentimento de superação sucintamente 
expresso por um participante: 

Participante: E assim, depois, no começo das aulas eu 
fiquei assim horrorizado, assim, cara eu nunca vou 
aprender isso, mas, assim, depois no decorrer das aulas 
e tal até esta última aula que nós fizemos eu vi que não 
é impossível. 

Dessa forma, a investigação de uma parceria entre a 
programação de computadores e o PROEJA nos parece oferecer 
grande potencial, pois pode, não somente, revelar uma sinergia que 
melhore o aproveitamento da disciplina pelos alunos, mas, 
também, sugerir a criação de uma outra especialização na 
instituição onde o trabalho continua sendo realizado, ampliando os 
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espaços de atuação destes alunos no mercado de trabalho. Em uma 
perspectiva mais ampla, um trabalho motivado pela convicção de 
que existe um percurso que tateia e intercepta gradações maiores 
da potencialidade agregadora do processo educacional se traduz na 
descoberta de um caminho no qual a técnica pode se constituir em 
instrumento para fortalecer o senso crítico e ampliar a inserção no 
mundo. 
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A utilização dos indicadores do 
sistema nacional de informação 
profissional e tecnológica para 
formulação de políticas públicas 

Priscilla Bessa Castilho, INEP 

Gilmar José dos Santos, UFJF 

 
RESUMO 
O Sistema Nacional de Informação da Educação 
Profissional e Tecnológica (SISTEC) é o primeiro sistema 
informatizado federal de banco de dados da educação 
profissional que permite a geração de diversos indicadores 
educacionais neste segmento. Entretanto, muitos entes 
governamentais deixam de utilizar tais informações para a 
formulação de políticas públicas para o desenvolvimento da 
educação profissional, limitando-se a utilizar o sistema para 
validar diplomas. Essa foi a principal motivação do estudo, 
que objetivou a responder à seguinte questão de pesquisa: 
como o SISTEC pode se tornar um dispositivo 
governamental de fornecimento de informações para o 
desenvolvimento de políticas públicas de ensino 
profissionalizante? Para tanto, foi realizada uma pesquisa 
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qualitativa junto a 12 Órgãos Validadores procurando 
levantar a opinião dos mesmos sobre a importância dessas 
informações e se utilizam essa base de dados para tomada de 
decisões e elaboração de políticas. Os resultados revelam 
que os Órgãos Validadores percebem a importância das 
informações do SISTEC e a sua pertinência. No entanto, 
têm dificuldades em gerá-las por meio da ferramenta, ou as 
consideram insuficientes. No geral aprovam o sistema como 
importante recurso de gestão, mas sugerem 
aperfeiçoamentos, tais como: melhorar a interface, capacitar 
os usuários dos órgãos validadores e a central de 
atendimento do MEC, promover meios de informação e 
interação entre os usuários e monitorar as ações. Ao final, é 
proposto um Plano de Ação, visando colocar em prática 
cada uma dessas proposições. 
 
Palavras-chave: Educação profissional; SISTEC; 
Indicadores; Sistemas de Informação Gerencial 
 

The use of indicators from the National Information 
System of Professional and Technological Education for 
public policy making 
 
ABSTRACT 
The National System of Professional and Technological 
Information (SISTEC) is the first federal database on 
professional education that allows the generation of 
different indicators for the sector. However, government 
agencies tend to underutilise the available information to 
support policy making, limiting its usefulness to validation 
processes. This has been the main motivation of a study that 
aimed at tackling the following research question: how could 
SISTEC become a governmental information device to 
support development of public policy for professional 
education? To this end, a qualitative study has been 
conducted in 12 validation offices, seeking to understand the 
importance of the information maintained in the system by 
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establishing whether it is used to support decision-making 
and policy development. Findings suggest that, whilst 
validation offices understand the importance of the 
information in SISTEC, there are difficulties. In general, the 
system is met with approval, but participants suggest the 
need for a number of improvements, including: better 
interface; training users and user support services in MEC; 
promote ways for users to interact and monitor their 
actions. Based upon these findings, the chapter concludes 
with a proposal for an Action Plan that aims to 
operationalize those suggestions. Keywords: Social 
networking; Youth; Integration of digital media; Youngster 
and family 
 
Keywords: Professional Education, SISTEC; Indicators; 
Managerial Information Systems. 
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I. Introdução 

No nível federal, muitos programas têm sido criados e 
implementados pelo governo de modo a valorizar ainda mais a 
educação profissional do país. Destacam-se o plano de expansão da 
Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, a criação do 
Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 
Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), a criação do Brasil 
Profissionalizado, que visa fortalecer a educação profissional nas 
redes estaduais e, mais recentemente, a criação do Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). 

Essa valorização do ensino profissionalizante é um indício do seu 
reconhecimento como uma política pública de grande importância 
para o desenvolvimento do país, com o fortalecimento do papel 
institucional das escolas brasileiras, com objetivos claros e 
estratégias adequadas aos seus fins para que não haja o 
enfraquecimento de seu papel como ocorreu no passado. De 
acordo com Nascimento (2010), o desenvolvimento de um sistema 
geral de educação profissional e tecnológica contribuirá para a 
melhoria do sistema público de ensino e a eliminação de estigmas 
sobre essa rede de escolas.  

Neste sentido, disponibilizar dados, informações e indicadores 
que permitam sua utilização para estudos e pesquisas contribui 
para a melhoria da educação profissional no país por meio de 
políticas públicas educacionais, sejam elas, municipais, estaduais ou 
federais. Essas informações permitem, ainda, melhorias nos 
programas já existentes e a implementação de novos programas 
respondendo, dessa forma, às necessidades e demandas de uma 
sociedade em constante desenvolvimento. Cabe à administração 
pública prover e dar publicidade a esses indicadores. 
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Dessa forma, este estudo visa a investigar como o Sistema 
Nacional de Informação da Educação Profissional e Tecnológica 
(SISTEC) pode se tornar um dispositivo governamental de 
fornecimento de informações para o desenvolvimento de políticas 
públicas de ensino profissionalizante. Sistemas de informação são 
vistos muitas vezes como meras ferramentas de trabalho gerencial. 
Porém, podem ter papel estratégico na administração pública, pois 
geram, armazenam e distribuem dados e informações que podem 
servir de subsídio para as decisões nas fases de formação, 
implementação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas. 

Portanto, além de ser uma ferramenta inédita de validação de 
diplomas de cursos técnicos, o que é um avanço significativo, o 
SISTEC tornou-se um referencial de indicadores educacionais que 
permite uma análise bem fundamentada sobre a oferta, a demanda 
e o desempenho de cursos técnicos no país, além de diversos 
outros indicadores que subsidiam decisões nessa área. Portanto, é 
importante verificar se esses dados estão sendo utilizados pelos 
atores responsáveis pela formulação, implementação e avaliação de 
políticas públicas ou se há necessidade de intervenção para melhor 
apropriação dos indicadores.  

Dessa forma, foi realizada uma pesquisa qualitativa com 12 dos 
55 Órgãos Validadores (OVs) cadastrados no SISTEC. Esses órgãos 
compreendem os conselhos estaduais ou municipais de educação e 
outras entidades públicas com funções de credenciamento e 
autorização das unidades de ensino, bem como de debate e 
formulação de políticas públicas na área de educação. De posse dos 
resultados é apresentado um Plano de Ação, propondo o 
aprimoramento do sistema para facilitar a sua utilização nas 
diversas fases do ciclo de implementação de políticas da educação 
profissional pública brasileira pela União, Estados e Municípios. 

A importância desta análise deve-se ao fato de que, na fase 
inicial de implementação do sistema, a equipe do Ministério da 
Educação (MEC) verificou que em muitos estados não havia em seus 
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Conselhos Estaduais ou demais Órgãos Validadores sequer um 
simples sistema informatizado que permitisse uma organização dos 
dados de suas escolas técnicas para conferência de informações, 
quanto mais um sistema tão complexo como o SISTEC que gerasse 
indicadores consolidados da educação profissional de seu próprio 
Estado.  

II. O sistema nacional de informação da 
educação profissional e tecnológica 

O SISTEC é o primeiro sistema informatizado federal de dados da 
educação profissional que permite a geração de diversos 
indicadores educacionais, além de ser o primeiro sistema a realizar 
a validação nacional dos diplomas de cursos técnicos. É uma base 
oficial de dados, em nível nacional, contendo informações da 
educação profissional e tecnológica, gerando indicadores sobre 
unidades de ensino, cursos técnicos e alunos. 

Dentre seus objetivos, destacam-se a disponibilização de 
informações para a sociedade sobre a oferta de cursos técnicos no 
país, o gerenciamento dos programas como o PRONATEC, o E-Tec e 
o Brasil Profissionalizado e a validação nacional dos diplomas dos 
cursos técnicos de nível médio evitando-se, com isso, a falsificação 
de diplomas e agilizando o processo de verificação da validade do 
diploma apresentado. 

Em 2013, o SISTEC contemplava mais de 6.500 escolas 
cadastradas no sistema, mais de 23.000 cursos inseridos e mais de 
10 milhões de alunos cadastrados bem como a situação acadêmica 
de cada um no sistema. Na estrutura organizacional do MEC, é 
gerenciado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
(SETEC), que tem como principais competências a articulação e 
coordenação de projetos e ações que visam ao fortalecimento e ao 
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desenvolvimento da educação profissional e tecnológica no país, 
por meio da coordenação e supervisão do processo de formulação e 
implementação de políticas da educação profissional. 

Coube ao MEC, no âmbito da SETEC, o desenho e a implantação 
de um sistema de informações com o objetivo de facilitar o acesso 
nacional de divulgação de dados da Educação Profissional Técnica 
de Nível Médio. Daí surge o SISTEC, que é um sistema desenvolvido 
pelo próprio MEC em linguagem PHP1 e em plataforma de software 
livre, para subsidiar esse órgão do governo na realização dos 
objetivos do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e na 
divulgação, aos agentes públicos e à sociedade, de informações 
fidedignas sobre educação profissional a partir de estudos, 
avaliações e pesquisas no tratamento dos dados. 

É por meio desse sistema que a SETEC pretende realizar 
pesquisas e estudos para a elaboração e implementação de 
estratégias com base nos indicadores educacionais disponíveis no 
SISTEC com o objetivo de desenvolver a educação profissional no 
Brasil, tanto no âmbito municipal, como no estadual e federal. 
Objetiva, também, estabelecer, com base nos dados disponíveis, 
diretrizes para as ações de expansão da educação profissional em 
consonância com o Plano Nacional de Educação (PNE). 

a. Histórico 

Com a finalidade de se criar um cadastro nacional de cursos 
técnicos de nível médio que contemplasse os planos de cursos 
aprovados pelos órgãos competentes de cada sistema de ensino foi 
desenvolvido em meados de 2002 o Cadastro Nacional de Cursos 

                                                 
1 PHP (Hypertext Preprocessor) é uma linguagem de script open source de uso geral, 
muito utilizada para o desenvolvimento de aplicações e de conteúdo dinâmicos na 
internet dentro do HTML. 
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Técnicos (CNCT). Esse sistema foi construído para ser operado via 
internet, de forma a ser um instrumento que possibilitasse a 
transparência nas informações dentro dos parâmetros legais 
exigidos pelo Governo Federal. Entretanto, o programa 
desenvolvido era fechado e comprado de uma empresa 
especializada nesse tipo de sistema, sem a possibilidade de 
complementá-lo conforme as necessidades que pudessem surgir. 
Com isso, ele não conseguiu suportar a quantidade de dados em 
sua base, ficando indisponível. 

Dessa forma, com o intuito de desenvolver um sistema mais 
flexível, que suportasse a demanda de dados e que disponibilizasse 
mais informações para o desenvolvimento da educação profissional 
e tecnológica, o MEC criou o SISTEC. Esse novo sistema foi 
concebido para ser desenvolvido e modificado pelos servidores da 
área de Tecnologia da Informação (TI) do próprio MEC, 
possibilitando, dessa forma, suportar as demandas que fossem 
exigidas no decorrer de sua utilização. Ademais, diferentemente do 
(CNCT) que cadastrava os planos de cursos, o SISTEC foi 
desenvolvido para reunir dados dos cursos técnicos e dos 
ingressantes em cursos técnicos e de qualificação profissional a 
partir do ano de 2009, sendo possível a validação eletrônica dos 
diplomas emitidos. 

Dentre as novas funcionalidades, destaca-se a apresentação de 
informações sobre as unidades de ensino que ofertam cursos 
técnicos e de qualificação funcional (no caso do Sistema S2) em 
funcionamento regular; os órgãos competentes de cada sistema de 
ensino; quantidade de matrículas, evasão, desligamento e 
conclusões; acompanhamento do acordo de gratuidade com o 

                                                 
2 O Sistema S é composto organizações e/ou instituições referentes ao setor 
produtivo, que recebem subsídios do Governo Federal com o objetivo qualificar e 
promover o bem estar social. Dentre elas, destacam-se: Serviço Social da Indústria 
(SESI), Serviço Social do Comércio (SESC), Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Comércio (SENAC) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). 
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Sistema S; além da possibilidade de realizar pesquisas e estudos 
relativos às tendências na formação profissional. 

O SISTEC começou a ser elaborado no final de 2008 e teve início 
de sua operação em 02/01/2009. Com isso, de acordo com a 
Resolução 3/2009 do Conselho Nacional de Educação (CNE), todas 
as escolas de educação profissional que ofertam pelo menos um 
curso técnico, independente de sua categoria administrativa 
(públicas e privadas) e de seu sistema de ensino (federal, estadual e 
municipal) deverão cadastrar no SISTEC seus cursos técnicos de 
nível médio e correspondentes alunos matriculados e concluintes, 
para garantir a validade nacional dos diplomas expedidos e 
registrados na própria escola. 

As unidades federativas gozam de autonomia com relação à 
normatização da educação básica e à validação de seus diplomas no 
próprio estado. Porém, discussões entre os representantes dos 
Conselhos Estaduais de Educação, o MEC e o Conselho Nacional de 
Educação (CNE) resultaram na publicação de uma resolução 
tornando obrigatório o cadastro no SISTEC de todas as unidades de 
ensino para obtenção da validade nacional dos diplomas de cursos 
técnicos. 

Esse regime de colaboração entre os órgãos federais, estaduais 
e municipais está legitimado pela Constituição Federal, em seu 
artigo 211 (BRASIL, 1988). Sendo assim, a gestão do SISTEC foi 
construída e é sustentada por um princípio de descentralização nas 
ações de supervisão e acompanhamento das informações que 
constituem o seu banco de dados sobre a educação profissional. De 
acordo com o Relatório de Gestão 2010 do MEC, esse modelo de 
gestão consiste na articulação de uma rede de atores institucionais 
nas esferas federal, estadual e municipal, que incluem conselhos de 
educação, secretarias de educação ou outros órgãos responsáveis, 
observando-se as prerrogativas específicas de regulação do ensino 
técnico de nível médio em cada unidade da federação (BRASIL, 
2010). 
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Nos anos de 2009, 2010 e até metade de 2011 a equipe de 
gestores do SISTEC realizou a implantação da primeira fase do 
sistema, que consistiu em capacitar e dar suporte técnico a todas as 
unidades da federação, com o objetivo de ensinar os órgãos 
competentes de cada rede de ensino bem como suas escolas 
vinculadas a utilização do sistema, cadastro das escolas, dos cursos 
e de seus respectivos alunos. A partir da metade do ano de 2011, a 
equipe de gestores iniciou a segunda e última fase de 
implementação, que compreende a capacitação e suporte de todas 
as escolas profissionalizantes que ofertam cursos técnicos na 
realização da validação nacional do diploma, além da capacitação 
dos conselhos profissionais e secretarias de educação na plena 
utilização do sistema. 

Diante do exposto, o SISTEC já contabiliza mais de 10 milhões de 
matrículas em cursos técnicos e em cursos de formação inicial e 
continuada, 55 Órgãos Validadores (Conselhos Estaduais de 
Educação, Secretarias de Educação e outros órgãos competentes) e 
mais de 6.000 escolas cadastradas (BRASIL, Portal SISTEC: 
Resultado. 2012). 

Em 2011 com a criação do PRONATEC, o SISTEC teve o seu 
escopo ampliado e passou também contar com novos módulos e 
funcionalidades, para permitir um controle informatizado de ações 
do PRONATEC, como a bolsa formação e a habilitação de unidades 
de ensino para o financiamento estudantil técnico (FIES) da 
educação profissional. 

b. Atores envolvidos na operacionalização do SISTEC 

Dentre os principais atores responsáveis, destacam-se: o MEC, 
os Órgãos Validadores e as Unidades de Ensino. 
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O MEC é o órgão do Governo Federal responsável pela 
manutenção e desenvolvimento do sistema, além de oferecer 
suporte técnico a todos os usuários. Ademais, o MEC é encarregado 
do estudo e da pesquisa de todos os assuntos relacionados à 
educação profissional no Brasil por meio dos indicadores 
cadastrados no referido sistema. Cabe ao MEC, também, o cadastro 
de todos os órgãos validadores conhecidos. 

Os Órgãos Validadores (OVs) definidos no SISTEC são os 
Conselhos Estaduais de Educação ou órgãos/instituições com 
funções de credenciamento e autorização das unidades de ensino 
(UE) de nível técnico e correspondentes cursos. Eles são 
responsáveis pela conferência e análise das informações 
apresentadas pelas UE em seus cadastros no SISTEC, além da 
conferência e análise de informações do cadastro de seus cursos 
técnicos. Dessa forma, só são cadastradas no SISTEC as Unidades de 
Ensino que estão em conformidade com a lei de seu estado, o que 
garante autenticidade e confiabilidade nas informações prestadas 
ao sistema. 

Todas as escolas que ofertam pelo menos um curso técnico 
devem se cadastrar no SISTEC, conforme dispõe a Resolução 
CNE/CEB 3/2009, seja ela pertencente ao sistema de ensino 
municipal, estadual ou federal, seja do sistema público ou privado. 

c. Funcionamento do sistema 

Os dados sobre os cursos e as unidades de ensino, juntamente 
com os dados sobre as situações dos alunos são extremamente 
importantes para subsidiar a criação de indicadores da educação 
profissional no Brasil. Dentre eles destacam-se as informações 
referentes ao tipo de oferta dos cursos técnicos, se concomitante, 
integrado ou subsequente, importante indicador na construção de 
políticas públicas. 
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Os dados são atualizados no SISTEC todos os meses para que 
seja possível a geração de indicadores da educação profissional no 
Brasil de forma sistematizada e de acordo com a realidade. Além 
disso, torna possível a geração de indicadores no que se refere ao 
índice de evasão e conclusão para possíveis implantações de 
políticas públicas. 

Um dos principais objetivos desse novo sistema é dotar o MEC 
de uma base nacional de dados oficiais, contendo informações da 
educação profissional e tecnológica no país, gerando indicadores 
sobre unidades de ensino, cursos técnicos e alunos da educação 
profissional, bem como indicadores de evasão, conclusão, 
desligamento, entre outros. 

Diferentemente do CNCT, sistema que antecedeu o SISTEC, em 
que só era possível verificar os planos de cursos cadastrados, esse 
novo sistema armazena uma grande quantidade de dados 
referentes ao desenvolvimento da educação profissional, desde 
dados mais simples, como indicadores de ofertas de cursos técnicos 
por cada sistema de ensino, a dados mais complexos, como o índice 
de evasão de determinado curso e região do Brasil. 

Outra vantagem do SISTEC é que, por se tratar de um sistema 
que permite a descentralização, os atores (MEC, Órgão Validadores 
e Unidades de Ensino) tornam-se essenciais no desenvolvimento 
dessas informações, permitindo subsidiar o processo de 
implantação, monitoramento e avaliação das políticas públicas. 

A geração de relatórios de indicadores é realizada por meio de 
um sistema de extração dinâmica de dados (SISREL) do MEC que 
visa extrair informações dos sistemas a ele vinculadas, de forma 
dinâmica e pré-formatada, com o intuito de permitir que o gestor 
abstraia qualquer informação do sistema de forma a compor o seu 
relatório de indicadores. Ressalta-se que apenas os gestores do 
Ministério da Educação têm acesso ao SISREL para a extração de 
dados e consolidação de relatórios de indicadores. Entretanto, 
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qualquer cidadão poderá solicitar um relatório de indicadores de 
acordo com os dados de interesse por meio do e-mail: 
sistec@mec.gov.br. 

São inúmeros os dados que podem ser extraídos no SISTEC, por 
exemplo, cursos mais procurados (no geral e em cada estado). Esses 
e outros indicadores podem ser extraídos por meio do SISREL. Além 
disso, é possível realizar um cruzamento de dados para adquirir 
mais informações específicas, como por exemplo, informações 
sobre o número de alunos em determinada unidade da federação, 
tipo de sistema de ensino ao qual pertencem, dependência 
administrativa, cursos técnicos ativos e situação destes alunos nos 
cursos técnicos. Ou seja, por meio desta base de dados é possível a 
realização de diversos relatórios que permitam traçar uma 
radiografia da educação profissional visando ao estudo, 
implementação e execução de uma política pública para a melhoria 
da educação. 

Com relação à geração de indicadores, o MEC, por meio da 
SETEC, publicou no site do SISTEC o Manual para a Produção e 
Análise de Indicadores da Rede Federal de EPCT. Esse manual visa 
monitorar as ações dos programas estabelecidos no Plano 
Plurianual (PPA), que tem como principal objetivo a ampliação da 
oferta da educação profissional levando em conta sua articulação 
com os demais níveis e modalidades de ensino em consonância com 
o PNE, desenvolvidos na rede federal de educação profissional por 
meio dos indicadores gerados e interpretados no SISTEC. 

Dessa forma, a geração de indicadores, seja em nível simples ou 
complexo, permite a realização de pesquisas e avaliações para 
subsidiar os governos na formulação de políticas para a expansão e 
melhoria do ensino profissional objetivando o aprimoramento da 
Política Nacional de Educação Profissional. O SISTEC disponibiliza 
ainda informações para a própria sociedade sobre a oferta de 
cursos técnicos no país por meio de consulta para verificar quais 
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unidades de ensino estão dentro dos parâmetros legais exigidos 
(autorização de funcionamentos da escola e cursos). 

Por se tratar de um sistema dinâmico, da mesma forma que a 
escola aparece na consulta com a autorização do Órgão Validador, 
se este inativar a unidade de ensino por falta de recredenciamento 
ou qualquer outra irregularidade, automaticamente, ela deixar de 
ser visualizada nesta consulta. Esse instrumento de consulta 
possibilita à sociedade obter dados confiáveis e evita que escolas 
que não estejam regularizadas em seus Estados perpetuem cursos 
inadequados e de qualidades questionáveis, contribuindo para o 
princípio da transparência e proporcionando ao aluno e à 
comunidade o direito à informação de maneira clara e precisa. 
Obviamente a eficácia do sistema para fins de validação depende da 
correta alimentação do sistema, com dados confiáveis sobre as 
escolas, bem como a sua atualização. 

O SISTEC gerencia também diversos programas do Ministério da 
Educação como o PRONATEC e a Rede e-Tec Brasil. Esse programa 
tem por finalidade a ampliação da oferta de educação profissional e 
tecnológica por meio de programas, projetos e ações de assistência 
técnica e financeira (BRASIL, 2011). Atendendo às diretrizes 
propostas pelo PNE sobre articulação e integração, o PRONATEC foi 
desenvolvido em regime de colaboração entre a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, com a participação do Sistema S 
e os Institutos Federais. 

O PRONATEC é composto por diversas ações que são executadas 
pelo Ministério da Educação para o atendimento dos objetivos 
propostos. Neste sentido, o SISTEC tornou-se uma ferramenta de 
gerenciamento de duas ações do programa: a bolsa-formação e o 
Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) para cursos técnicos. 
Todo o gerenciamento de dados dos estudantes matriculados, 
cursos e unidades de ensino no bolsa-formação e no FIES técnico 
são realizados no SISTEC. 
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Outro programa que em parte é gerenciado pelo SISTEC é a 
Rede e-Tec Brasil que é um programa do Governo Federal que visa à 
oferta de educação profissional e tecnológica na modalidade à 
distância em regime de colaboração com os demais sistemas de 
ensino ministrados por instituições públicas. 

Por fim, através de um Termo de Acordo de Metas e 
Compromissos entre o MEC e a Rede Federal, o SISTEC tornou-se 
uma ferramenta para a base de matriz orçamentária dos Institutos 
Federais, por meio de sua base de dados que está em constante 
atualização. Isso propicia aos responsáveis por políticas de 
educação profissional a extração de indicadores que subsidiam a 
gestão dos diversos programas que compõem a rede federal. Dessa 
forma, desde 2010, esse sistema serve de composição da matriz 
orçamentária da Rede Federal de Educação Profissional, que passa a 
ser subsidiada por meio de relatórios de matrículas de alunos em 
suas unidades de ensino em todo o território nacional.  

A matriz orçamentária é construída de acordo com alguns 
critérios, nos quais se destacam a extração do número de 
matrículas de cada unidade, com dados de modalidade dos cursos 
oferecidos (presencial ou a distância), níveis de ensino; carga 
horária média; matrícula equalizada; relação de alunos em regime 
internato pleno (RIP), caso haja, tendo como fonte o SISTEC. 

Ressalta-se a importância do cadastro dos dados no SISTEC por 
parte dos gestores da Rede Federal, pois todo o orçamento é 
calculado com base nesses dados, ou seja, se a unidade de ensino 
deixar de cadastrar seus alunos, o orçamento tende a diminuir. 
Depois de levantados os dados, os mesmos são lançados na matriz 
orçamentária para distribuição dos valores gerais para cada unidade 
da Rede Federal que será analisada pela SETEC/MEC para a 
composição do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA). 

Percebe-se, portanto, que além de contribuir para os processos 
de gerenciamento das redes e unidades de ensino técnico e 



A UTILIZAÇÃO DOS INDICADORES DO SISTEMA NACIONAL DE...  382 

 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: PARCERIAS 3.0 

profissionalizante, o SISTEC armazena e disponibiliza importantes 
dados que podem ser usados também para fins de planejamento, 
execução e avaliação de políticas públicas, transcendendo a mera 
função de ferramenta gerencial, galgando-se ao nível de 
componente estratégico. 

III. Considerações teóricas 

Lynn (1980) define política como o conjunto de ações do 
governo que irão, de forma deliberada ou não, produzir efeitos 
específicos. Da mesma forma, Anderson (1990) menciona que as 
políticas são um curso de ação relativamente estável e intencional, 
seguido por um ator ou conjunto de atores que lidam com algum 
assunto de interesse. As políticas públicas são aqueles cursos de 
ação seguidos pelos governos. Segundo Busse; Mays; Walt (2005) as 
políticas, de uma maneira geral, compreendem as decisões tomadas 
por atores responsáveis por uma determinada área, como meio 
ambiente, educação ou comércio, podendo ser elaboradas tanto no 
setor privado quanto no público. As políticas públicas, os autores 
ressaltam, são aquelas planejadas e implementadas pelos governos. 

Ainda na literatura sobre políticas públicas, existem diversos 
modelos que propõem uma análise sobre a construção de uma 
política pública. O modelo mais citado, chamado de ciclo de 
políticas, foi mencionado por vários autores, dentre eles Anderson 
(2014) e apresenta as fases compõem uma política pública: 
identificação do problema e formação da agenda; formulação dos 
cursos de ação; adoção; implementação (ou administração); e 
avaliação. Esse autor enfatiza que as políticas públicas são o que os 
governos de fato fazem, não o que eles meramente intencionam 
fazer. Para tanto, devem estar sustentadas por um aparato legal e 
de autoridade, ainda que devam passar por um processo de 
legitimação pela sociedade: 
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Membros de uma sociedade geralmente aceitam como 
legítimos o fato de que impostos devem ser pagos, 
controles de importação devem ser obedecidos e limites 
de velocidade nas estradas devem ser respeitados, a 
não ser que alguém queira correr o risco ser multado, 
preso ou sofrer outras sanções penais. Portanto, a 
política pública tem um caráter autoritário e legalmente 
coercivo que as políticas nas organizações privadas não 
têm [...] Governos podem legalmente encarcerar 
pessoas; organizações privadas não. (ANDERSON, 2014, 
p.9) 

A formulação da política pública é, pois, um processo complexo, 
em que há conflito de interesse entre os atores envolvidos e é 
necessária uma análise aprofundada de como o desenho da política 
pode ser desenvolvido para a obtenção de resultados positivos na 
sua implementação. A etapa de formulação de cursos de ação 
surge, então, para se definir as escolhas e objetivos identificados na 
formulação da política. É a fase das decisões. É nesse momento, 
também, que são definidos os recursos a serem utilizados na 
aplicação das ações relacionadas à política bem como o prazo para 
o desenvolvimento do conjunto dessas ações. A decisão envolve o 
desenho dessa política, seu processo e orientações e as normas 
legais que a definem. Indicadores e informações são essenciais 
nessa fase. 

De acordo com Souza (2006): 

A formulação de políticas públicas constitui-se no 
estágio em que os governos democráticos traduzem 
seus propósitos e plataformas eleitorais em programas 
e ações que produzirão resultados ou mudanças no 
mundo real. (Souza, 2006, p.4) 

Surge, então, a partir de diversos estudos sobre a formulação de 
políticas públicas o termo “rede de políticas públicas”, em que o 
Estado não aparece mais como uma autoridade única, mas, sim, 
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como uma rede de organizações, que influenciam na formulação de 
redes de políticas públicas (Schneider, 2005, p. 38). Além dessa rede 
de políticas públicas, que envolve diversos atores, é na formulação 
dessa política que as demandas devem ser analisadas de forma 
objetiva, devendo ser considerado sua viabilidade legal, técnica e 
financeira de forma a verificar se a política é exequível e se 
conseguirá atingir os objetivos propostos pelos atores envolvidos no 
processo. 

Consideram-se nesse processo os dados estatísticos e 
indicadores relevantes para o problema, a rede de política pública 
interligada na demanda e experiências e conhecimentos adquiridos 
sobre a política estudada. Nesse sentido, Frey e Procopiuck (2009) 
enfatizam a importância da policy websphere analysis como 
abordagem metodológica capaz de explicitar a formação e 
articulação de redes de políticas públicas apoiadas na Web. 

Segundo os autores: 

A Policy Websphere Analysis, portanto, permite 
descrever e analisar essas novas configurações de 
esferas públicas e processos políticos interativos no 
âmbito do ciberespaço, revelando o papel facilitador da 
tecnologia na promoção de novos espaços públicos que 
ganham expressão a partir da representação de 
relações ocorridas na realidade concreta, que apenas 
tornaram-se possíveis ou mais efetivas por meio do uso 
da Internet. (Frey e Procopiuck, 2009,p.6). 

Assim, a formulação da política pública passa a ter uma 
importante ferramenta de interatividade e de comunicação que 
permite gerar informações de forma mais ampla e democrática por 
meio desta nova abordagem que envolve a Tecnologia de 
Informação e Comunicação (TIC). A TIC oferece novas formas de se 
obter informações por meio do suporte digital, facilitando a 
comunicação e a aquisição da informação. 



A UTILIZAÇÃO DOS INDICADORES DO SISTEMA NACIONAL DE...  385 

 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: PARCERIAS 3.0 

Após a formulação e decisões, o Estado fará a implementação da 
política pública, que corresponde à execução e governança das 
ações previstas na política formulada com o objetivo de se atingir os 
objetivos e metas propostos no processo. De acordo com Silva e 
Melo (2000, p.9), “a implementação pode ser melhor representada 
como um jogo entre implementadores onde papéis são negociados, 
os graus de adesão ao programa variam e os recursos entre os 
atores são objeto de barganha”. 

Para que a implementação obtenha êxito, seja por meio de 
intervenções durante o processo ou até mesmo sua extinção, a 
política deve ser monitorada para verificar o andamento das ações 
e correção de eventuais erros. O monitoramento e a avaliação da 
política pública permitem gerar informações úteis para os gestores 
da política de forma a permitir modificações e/ou continuidades em 
sua execução, além de ser uma forma de prestação de contas e de 
obtenção dos resultados alcançados. Novamente, informações 
confiáveis são fundamentais. 

Enquanto o monitoramento visa a realizar o acompanhamento 
sistemático das ações que estão sendo implementadas, verificando 
se o seu processo de desenvolvimento está adequado, a avaliação 
de uma política pública busca analisar os efeitos e os impactos do 
programa examinando a sua eficiência e eficácia para ajudar na 
tomada de decisões.  

Para Cunha (2006):  

A avaliação pode subsidiar: o planejamento e 
formulação das intervenções governamentais, o 
acompanhamento de sua implementação, suas 
reformulações e ajustes, assim como as decisões sobre 
a manutenção ou interrupção das ações. É um 
instrumento importante para a melhoria da eficiência 
do gasto público, da qualidade da gestão e do controle 
sobre a efetividade da ação do Estado, bem como para a 
divulgação de resultados de governo (Cunha, 2006, p.1). 
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Os indicadores são importantes ferramentas nas atividades 
relacionadas à gestão de políticas públicas e sua utilização tem se 
tornado cada vez mais frequente por permitir a apreciação de 
dados estatísticos na consolidação de informações de uma 
determinada realidade. De forma resumida, os indicadores são 
medidas empíricas, que podem ser quantitativos ou qualitativos, 
dependendo do contexto, e que expressam determinada situação a 
ser analisada possibilitando, dessa forma, análises do fenômeno de 
forma consistente e mensurável. Isso permite o fornecimento de 
informações para a tomada de decisões da gestão, seja no processo 
de formulação, acompanhamento, monitoramento ou avaliação de 
uma determinada política pública. 

O uso de indicadores na formulação de uma política pública é de 
grande relevância, uma vez que possibilita uma orientação objetiva 
na tomada de decisões. Eles permitem propiciar um retrato amplo 
da situação vivenciada pela população permitindo, com isso, 
elaborar estratégias e ações baseadas nestes dados estatísticos, 
além de produzir subsídios para criação de programas 
governamentais. 

Segundo Antico e Jannuzzi (2006): 

O acesso crescentemente facilitado às informações mais 
estruturadas – de natureza administrativa e estatística – 
que as novas tecnologias de informação e comunicação 
viabilizam também tem contribuído para a 
disseminação do uso dos indicadores na gestão pública. 
Dados cadastrais antes armazenados em armários e 
fichários passam a transitar pela rede, transformando-
se em informação estruturada para análise e tomada de 
decisão. Dados estatísticos antes inacessíveis em 
enormes arquivos digitais passam a ser “customizados” 
na forma de tabelas, mapas e modelos quantitativos 
construídos por usuários não especializados (Antico e 
Jannuzzi, 2006, p.02). 
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Considerando os princípios que norteiam a administração 
pública, os indicadores devem ser públicos e acessíveis a qualquer 
instituição e à sociedade em geral, além de se considerar a 
temporalidade, ou seja, momento da obtenção dos dados e sua 
factibilidade. É importante que os gestores públicos envolvidos em 
uma política pública, seja na fase de formulação, implementação ou 
avaliação, saibam utilizar os indicadores permitindo-se, com isso, 
aferir aspectos da política que possam subsidiar a tomada de 
decisões.  

Além da esfera governamental, o acesso do cidadão em geral às 
informações contribuem para o processo democrático de formação 
da agenda e formulação das políticas públicas, pois facilitam e 
fundamentam o diálogo entre os diversos stakeholders envolvindos 
no processo. 

IV. Estudo empírico 

Pretende-se, por meio desta pesquisa analisar três aspectos 
principais: 

1) se os Órgãos Validadores estão utilizando o sistema para a 
geração de indicadores com vistas ao desenvolvimento de políticas 
públicas na área da educação profissional;  

2) qual a opinião desses Órgãos sobre o SISTEC como 
instrumento para o desenvolvimento de políticas públicas;  

3) quais as necessidades e possibilidades de intervenção para 
incrementar o aproveitamento dos dados disponibilizados no 
sistema. 

A pesquisa seguiu uma abordagem qualitativa. Essa abordagem 
permite que o pesquisador busque informações a partir da 
perspectiva das pessoas envolvidas no fenômeno levando em conta 
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todos os pontos de vista relevantes. Por se tratar de uma proposta 
que busca uma análise de dados descritivos, a abordagem 
qualitativa auxilia na compreensão dos eventos envolvidos com o 
objeto de estudo, segundo a perspectiva dos envolvidos no 
processo (GODOY, 1995a). Dessa forma, o método qualitativo é 
utilizado quando se busca percepções e entendimento sobre a 
natureza geral de uma questão, abrindo espaço para análise e 
interpretação dos dados obtidos.   

A pesquisa teve caráter exploratório, uma vez que há pouco 
conhecimento, principalmente de forma sistematizada, sobre o 
objeto de estudo. O desenho de pesquisa é o estudo de caso, que 
de acordo com Godoy (1995b, p. 59), “se caracteriza como um tipo 
de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa 
profundamente. Visa ao exame detalhado de um ambiente, de um 
simples sujeito ou de uma situação”. 

A coleta de dados se deu por meio de questionário com 
perguntas abertas e fechadas submetido aos OVs. Esse questionário 
foi elaborado baseando-se nas demandas registradas na Central de 
Atendimento do MEC e entrevista com dois gestores do SISTEC 
baseadas em roteiro semiestruturado composto pelas mesmas 
questões do questionário aplicado aos OVs. Os seguintes tópicos 
foram abordados no questionário: utilização dos indicadores do 
SISTEC; dificuldade de utilização do sistema; percepção sobre a 
importância dos indicadores; formulação de políticas públicas por 
meio dos indicadores do SISTEC; necessidade de relatórios mais 
estruturados no sistema; necessidade de mais indicadores. 

Os questionários foram encaminhados por meio de 
correspondência eletrônica a 30 Ógãos Validadores (OVs). Apesar 
de existirem no sistema cerca de 55 OVs cadastrados, não foram 
considerados para esta pesquisa OVs que possuíam menos de 2.000 
alunos vinculados a eles, pois o interesse em trabalhar com 
indicadores torna-se menor na medida em que se diminuem os 



A UTILIZAÇÃO DOS INDICADORES DO SISTEMA NACIONAL DE...  389 

 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: PARCERIAS 3.0 

dados a serem tratados, o que poderia impactar nos resultados da 
pesquisa. 

Sobre a aplicação do questionário, foi realizado um sorteio para 
determinar os sujeitos da pesquisa. Separaram-se, dessa forma, os 
OVs por grupo de pesquisa de acordo com a quantidade de alunos a 
eles vinculados e encaminhou-se os questionários da entrevista. O 
quadro 1 mostra a estrutura dos OVs que compuseram a pesquisa. 

GRUPO OV Quantidade de 
OVs 
entrevistados 

Identificação do 
OVs na pesquisa 

Total de 
OV por 
grupo 

Grupo 1 2.000 a 15.000 
alunos 

3 OV1, OV2, OV3 8 

Grupo 2 15.001 a 
32.000 alunos 

3 OV4, OV5, OV6 5 

Grupo 3 32.0001 a 
45.000 alunos 

3 OV7, OV 8, OV9 8 

Grupo 4 mais de 45.001 
alunos 

3 OV 10, OV 11, 
OV12 

9 

Quadro 1. Perfil dos OVs que responderam os questionários Fonte: Elaborado 
pelos autores 

A coleta de dados foi realizada entre os meses de março e maio 
de 2013  

Para esta análise dos dados, optou-se por separar as respostas 
em quatro categorias para melhor compreensão e interpretação 
dos resultados. As categorias foram divididas em:  

1 – Utilização dos Indicadores do SISTEC;  

2 - Opinião sobre os Indicadores; 

3 – Funcionalidades do SISTEC/Indicadores;  

4 – Ferramenta SISTEC. 
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A categoria “Utilização dos Indicadores” refere-se à utilização ou 
não dos indicadores pelos OVs disponibilizados no SISTEC e se já 
houve a necessidade de algum OV utilizar o indicador do SISTEC, 
mas encontrou alguma dificuldade em utilizá-lo.  

A categoria “Opinião sobre os Indicadores” refere-se à 
percepção que os OVs têm sobre a importância da utilização dos 
indicadores disponibilizados pelo SISTEC para a formulação de 
políticas públicas voltadas ao ensino profissionalizante. 

A categoria “Funcionalidade do SISTEC/Indicadores” pretendeu 
verificar se há necessidade de disponibilizar mais indicadores no 
SISTEC e se há alguma falha no processo. Além disso, nesta 
categoria buscou-se identificar os principais indicadores relatados 
pelos OVs. 

A categoria “Ferramenta SISTEC” procurou identificar os 
principais pontos do sistema, tanto positivos quanto negativos 
relacionados à ferramenta SISTEC como um todo, bem como 
possíveis demandas de proposição para melhoria do sistema. 

a. Categoria 1: Utilização dos Indicadores do SISTEC 

Com o intuito de se traçar, primeiramente, o perfil dos 
entrevistados buscou-se na primeira pergunta identificar quais dos 
OVs possuíam um sistema próprio de indicadores da educação 
profissional, uma vez que a resposta positiva poderia impactar nos 
resultados de algumas perguntas do questionário. 

Dos 12 OVs entrevistados, apenas três OVs pertencentes à rede 
estadual de ensino, um do grupo 1 e dois do grupo 4 possuem um 
sistema informatizado próprio que permite a consolidação de 
indicadores da educação profissional. 
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No contexto da pesquisa, a identificação dos OVs que possuíam 
um sistema próprio foi essencial, pois apesar de confirmarem a 
importância dos indicadores na formulação de políticas públicas de 
ensino profissionalizante, as perguntas referentes aos indicadores 
no SISTEC não ganharam tanta importância para eles, já que o 
Estado possuía seu próprio sistema, o que de fato, torna-se 
compreensível. 

Quando questionados se já houve a utilização dos indicadores 
do SISTEC, dois dos OVs que já tem sistema próprio informaram que 
além de já terem seu próprio sistema, esse trabalho é de 
responsabilidade de outro departamento. Já o outro OV que 
também tem seu próprio sistema informou que já utilizou os 
indicadores do sistema, mas apenas para localizar as escolas que 
ofertam o ensino profissionalizante. 

Já os demais OVs, que não possuem sistema próprio, sete deles 
informaram que já utilizaram os indicadores do SISTEC para, entre 
outras funções: divulgar e validar junto à comunidade todos os 
cursos profissionalizantes ofertados, acompanhar o cadastramento 
das turmas e alunos, checar a quantidade de alunos por curso de 
algumas unidades de ensino, verificar a situação dos alunos, 
elaborar planos e projetos educacionais e comparar os dados 
cadastrados no SISTEC com os dados disponíveis no próprio 
Conselho Estadual de Educação. Destes sete OVs, apenas um 
reportou dificuldade na utilização dos indicadores informando que 
até tentou obter, mas o sistema não gerou dados necessários. 

Dos dois OVs que não têm seu próprio sistema e que nunca 
utilizaram os indicadores do SISTEC, um deles informou que teve 
dificuldade de compreensão da funcionalidade dos indicadores, 
além da ausência de mais filtros para a análise dos dados. 

Sobre as dificuldades encontradas quanto à utilização dos dados 
do SISTEC, destacam-se algumas respostas importantes para a 
compreensão do problema: 
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“Já necessitei, mas encontrei dificuldades em visualizar 
as informações. Talvez as instituições não insiram todas 
as informações necessárias” (OV 4). 

“(...) não é disponibilizado, por exemplo, para os 
Conselhos Estaduais a relação dos alunos cadastrados 
nas escolas” (OV 5). 

“Estamos elaborando o relatório de Gestão da 
Presidência 2011/2013, ao consultar em relatório 
indicadores do SISTEC, senti a ausência de informações 
que tanto iria nos ajudar na construção de um indicador 
de qualidade para o Estado, falta filtro do tipo: escolas 
publicas estadual/distrital; privada, artigo 240 buscar 
informações de alunos matriculados nos cursos técnicos 
em (...) as informações foram mais do sistema S e dos 
Institutos Federais. A falta de maiores informações faz 
com que os próprios órgãos validadores exerçam pela 
metade o seu trabalho. Até hoje o Sistema não 
proporcionou a indicação da viabilidade do curso em 
determinada região, a carência em outra etc.” (OV 8). 

Com base nas respostas, observa-se que está havendo uma 
grande dificuldade por parte dos OVs em saber gerar os indicadores 
no SISTEC. Isso mostra que pode estar ocorrendo uma dificuldade 
de compreensão na utilização da ferramenta que gera estes 
indicadores, já que dados como relação de alunos e escolas de sua 
própria região estão disponibilizados para os OVs. Além disso, 
percebe-se que o SISTEC pode não estar configurado para atender 
às necessidades de informação dos órgãos que planejam as políticas 
públicas na educação profissional. 
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b. Categoria 2: Opinião sobre os Indicadores 

Com relação à opinião dos OVs sobre os indicadores da 
educação profissional na formulação de políticas públicas, todos 
confirmaram o quão é importante a utilização desses indicadores 
para a formulação, entre os quais destacam-se as respostas de dois 
OVs: 

“(...) facilita a visualização de como está a educação 
profissional em meu estado e país, locais de 
concentração e de necessidade de cursos, áreas de 
conhecimento contempladas e adequação dos cursos à 
vocação econômica das regiões, estados e municípios” 
(OV 7). 

“Os indicadores [são] uma das ferramentas que podem 
contribuir na formulação de política publica. Porém a 
geração de indicadores está intimamente ligada a 
intenção dos gestores. No caso especifico do Sistec 
penso que falta ainda mais diálogos com os órgãos 
validadores no sentido de apontar quais os indicadores 
da educação profissional podem contribuir na melhoria 
da oferta da educação profissional” (OV 8). 

Questionados à respeito do que acham do SISTEC como 
ferramenta para a geração de indicadores da educação profissional, 
todos os OVs, sem exceção, acreditam que esse sistema é uma 
importante ferramenta que poderá contribuir com os seus  
indicadores para o desenvolvimento de políticas públicas no país, 
como pode ser observado abaixo: 

“É excelente ter indicadores da educação profissional, 
uma vez que, valoriza os cursos credenciados e estimula 
o credenciamento de novos cursos, bem como o 
desenvolvimento de políticas públicas de validação e 
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avaliação dos cursos, contribuindo para o crescimento 
da educação profissional no país” (OV 1). 

Dentre as características relatadas, destacam-se: o refinamento 
e a escolha de curso de capacitação por região de acordo com a 
necessidade; a verificação de instituições devidamente 
regulamentadas; o controle dos cursos autorizados, ferramenta de 
acompanhamento, monitoramento e gerenciamento para os 
Conselhos de Educação, o fato de os dados serem gerados pelas 
unidades de ensino e atestados pelos OVs e pelo Governo Federal 
proporcionando maior credibilidade; e a disponibilização de uma 
visão geral da educação profissional no Brasil. 

Entretanto, observou-se que, apesar de considerarem o SISTEC 
uma ferramenta adequada para a geração de indicadores e, 
consequentemente, para o desenvolvimento de políticas públicas 
da educação profissionalizante, alguns OVs reportaram críticas 
relacionadas a falta de apoio do MEC, tanto para encaminhar 
relatórios de indicadores mais completos quanto para oferecer 
suporte ao esclarecimento de dúvidas. 

De acordo com o OV 8: 

“O Sistema é uma boa ferramenta de acompanhamento 
e monitoramento, contudo os Conselhos precisam 
receber mais apoio por parte do ministério de 
educação, para a execução do seu papel, hoje o 
trabalho resumiu-se em validar unidade e curso” (OV 8). 

Complementa-se esse fato a resposta do OV 7: 

“É importante, mas falta ainda implementar o Sistema 
para atender mais agilmente a todas as solicitações dos 
órgãos validadores.” (OV 7) 
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Dessa forma, é preciso compreender que para que uma 
ferramenta seja realmente efetiva é preciso verificar os fatores que 
podem facilitar ou dificultar o seu desenvolvimento. 

c. Categoria 3: Funcionalidades do SISTEC/ Indicadores 

Quanto às funcionalidades do SISTEC referentes aos indicadores, 
foi questionado aos OVs se as informações disponibilizadas no 
relatório de indicadores são suficientes para a sua rede de ensino e, 
se não são insuficientes, quais poderiam ser as principais falhas. 
Apenas três OVs afirmaram que os dados disponibilizados são 
suficientes. Entretanto, cabe informar que um desses órgãos não 
utiliza os indicadores, pois informou que essa responsabilidade é de 
outro setor. Dessa forma, essa resposta não será considerada para 
fins da pesquisa. 

Já os demais OVs relataram que os dados são insuficientes, que 
muitas escolas não estão atualizando os dados no sistema, 
prejudicando a formação de indicadores; não há uma visão mais 
específica da unidade escolar no sistema, o que dificulta que os OVs 
auxiliem suas próprias unidades na resolução de dúvidas e que 
deveria haver mais contato entre os OVs e o MEC na formulação de 
indicadores, além de existir uma possibilidade de uma interface 
entre os sistemas de gestão educacional do Estado com o SISTEC. 

O quadro 2 abaixo apresenta os principais indicadores relatados 
como mais importantes, bem como a justificativa de sua 
importância: 

INDICADOR JUSTIFICATIVA 

Unidade de Ensino Proporciona credibilidade à unidade / Quantidade 
existente no Estado/Município e mapeamento da 
educação profissional no Brasil. 

Cursos Perfil do curso/ Tipos de cursos oferecidos nas 
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diferentes regiões 

Candidato/Vaga Verificar se há superlotação na turma 

Ingresso/Matricula Verificar quem realmente está matriculado 

Concluintes x Matrículas Mostra a comparação do início e fim do curso / 
quantidade de profissionais que serão formados 

Retenção Escolar Mostra o tempo que o aluno gastou para concluir o 
curso 

Consulta Pública Acesso por qualquer cidadão sobre as escolas/cursos 
do seu Estado 

Perfil dos alunos Radiografia da faixa etária que buscam os cursos de 
educação profissional 

Questões de gêneros 
masculinos e femininos 

Ter um perfil de tendências e preferências por sexo 
aos cursos técnicos 

Quadro 2. Principais Indicadores relatados. Fonte: Elaborado pelos autores 

Somente dois OVs não informaram quais indicadores seriam 
importantes, pois argumentaram não trabalhar com os dados, 
sendo de responsabilidade de outro setor. 

d. Categoria 4: Ferramenta SISTEC 

Solicitou-se que os OVs indicassem pontos positivos e negativos 
do SISTEC como ferramenta gerencial e se havia sugestões para 
aprimoramento do sistema. As respostas foram adaptadas, 
compiladas e organizadas no quadro 3: 

POSITIVOS NEGATIVOS 

Cursos de capacitação para as 
unidades de ensino sobre o 
SISTEC 

Falta de contato do MEC por via eletrônica ou 
documentos (decretos, resoluções e outros) 
sobre o sistema 

Pesquisa do aluno por CPF e por 
curso. 

Ferramenta de pesquisa precária – com falta de 
dados importantes 
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Validade do diploma em todo 
território nacional 

Acesso limitado à informações no sistema. 

Falta de divulgação do SISTEC em rede estadual 
e nacional. 

Dificuldade de fraudes em 
diplomas e certificados 

Falta de suporte; atendimento demorado e com 
informações desencontradas por pessoas do 
MEC ( por conta da rotatividade) 

Mapeamento da educação 
profissional no país 

Falta maior integração das ações entre o MEC e 
os Orgaos validadores. 

Acesso aos indicadores Os orgaos validadores serem informados quando 
e quem criou o ciclo de matricula; 

Credibilidade dos dados Não disponibilizar relatório geral de todos os 
status da matricula para os cursos. 

Quadro 3. Pontos Positivos e Negativos do SISTEC. Fonte: Elaborado pelos 
autores 

Dentre as sugestões relatadas pelos OVs, destacam-se: maior 
contato entre o MEC e demais OVs, manuais explicativos para os 
usuários do SISTEC, acesso mais facilitado dos indicadores, melhoria 
no atendimento do MEC, manual sobre indicadores para os OVs. 

 

V. Ações 

Para que o SISTEC atinja todo o seu potencial de contribuição na 
formulação, implementação e avaliação de políticas públicas, foram 
propostas as seguintes ações, fundamentadas nas considerações 
teóricas e no estudo empírico: 

- Alteração no sistema para melhoria na visualização e confecção 
dos indicadores no SISTEC de forma que os Órgãos Validadores 
tenham acesso mais facilitado às informações; 
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- Capacitação dos Órgãos Validadores para utilização dos 
indicadores no SISTEC; 

- Capacitação da central de atendimento do Ministério da 
Educação para melhoria no atendimento; 

- Elaboração de boletins informativos anuais com o 
mapeamento da educação profissional do Brasil a serem 
encaminhado aos Órgãos Validadores; 

- Promoção de encontros anuais com os Órgãos Validadores 
para discussão sobre o SISTEC e a educação profissional no país; 

- Implementação de monitoramento para acompanhar o 
desenvolvimento da gestão dos Órgãos Validadores no SISTEC; 

 

a. Aperfeiçoamento do sistema 

De acordo com os resultados da pesquisa empírica, verificou-se 
que existem dificuldades na utilização da ferramenta de pesquisa no 
SISTEC tanto no que se refere às funcionalidades do sistema quanto 
à visualização das informações. Ademais, os indicadores 
disponibilizados para consulta estão incompletos necessitando de 
mais indicadores para os Órgãos Validadores de forma a permitir 
melhores análises e pesquisas da educação profissional de sua 
região. 

Sabe-se que os sistemas de informação estão sendo cada vez 
mais utilizados pelos Governos Federal, Estaduais e Municipais para 
o gerenciamento de informações. Nesse sentindo, muitos sistemas 
acabaram se tornando muito complexos, não permitindo uma 
utilização simples e facilitada. 
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Apesar de o SISTEC ser um sistema de grande complexidade, 
possuindo uma diversa gama de opções para a sua utilização, se 
essas opções não forem bem disponibilizadas e adequadas à 
realidade do usuário, a ferramenta tende a não ser utilizada em 
todo o seu potencial tornando-se ociosa e podendo tornar-se 
obsoleta antes mesmo de explorado todo seu potencial. 

Por isso, é importante que as colocações apresentadas pelos 
usuários a respeito das funcionalidades do sistema sejam 
apreciadas, uma vez que são estes mesmos usuários que tornarão a 
ferramenta útil ou não para a sociedade, avaliando a sua real 
necessidade. 

Fornecer uma interface do sistema de fácil compreensão 
possibilita uma interatividade maior com o sistema gerando uma 
boa transmissão de informações ao usuário, aumentando a 
eficiência e eficácia na utilização dos dados. 

Dessa forma, a primeira medida a ser realizada para que o 
SISTEC se torne, efetivamente, um sistema apropriado para auxiliar 
na geração de indicadores e, consequentemente, na formulação de 
políticas públicas, é a alteração na interface do software de modo a 
contribuir em sua usabilidade, além da inclusão de indicadores 
importantes apresentados pelos usuários e que não estão 
disponíveis no sistema. Esses indicadores são: Candidato/Vaga, 
Ingresso/Matricula, Concluintes x Matrículas, Retenção Escolar, 
Perfil dos alunos, Questões de gêneros masculinos e femininos. 

b. Capacitação dos Órgãos Validadores  

De acordo com a Portaria MEC 1.324, de 21/09/2011, uma das 
principais atribuições dos gestores do MEC no SISTEC é capacitar os 
Conselhos Estaduais/Municipais de Educação e/ou Secretaria de 
Educação na utilização plena do SISTEC. 



A UTILIZAÇÃO DOS INDICADORES DO SISTEMA NACIONAL DE...  400 

 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: PARCERIAS 3.0 

Com a globalização e os desenvolvimentos tecnológicos, as 
mudanças são constantes e a necessidade de capacitação tornou-se 
cada vez mais exigida. A capacitação ou treinamento é visto como 
uma atividade estratégica na organização atualizando todos os 
processos de trabalho. Não se trata mais de capacitar os indivíduos 
apenas para aumentar a produtividade na organização e sim de 
desenvolvê-los e educá-los de modo contínuo, pois as organizações 
estão começando a perceber que o principal caminho para o 
desenvolvimento é o desenvolvimento do próprio indivíduo. 

A capacitação se torna uma importante ferramenta para 
desenvolver e construir as competências necessárias aos gestores 
dos Órgãos Validadores para a utilização correta do sistema. A 
capacitação deve levar em conta as diversas realidades existentes 
no Brasil, propor metodologias de ensino e objetivos estratégicos 
que promovam o desenvolvimento destes gestores de forma a 
melhorar a eficiência e eficácia de seu trabalho no SISTEC. Para 
tanto, é preciso que se promova uma capacitação para todos os 
gestores de todos os Órgãos Validadores cadastrados no sistema. 
Essas capacitações seriam descentralizadas, ou seja, realizadas nos 
locais em que se encontram cada Órgão, uma vez que as 
capacitações seriam direcionadas e adaptadas às diferentes 
realidades. 

c. Capacitação da Central de Atendimento do Ministério 
da Educação 

Levando em conta que a pesquisa empírica verificou certa 
insatisfação quanto ao atendimento do Ministério da Educação com 
assuntos referentes ao SISTEC, torna-se necessário promover 
formações continuadas com os atendentes do MEC de forma a 
desenvolver as habilidades necessárias para o bom atendimento ao 
cliente. 
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É preciso considerar que um atendimento ao usuário de 
software possui características específicas que devem ser 
respeitadas, pois os problemas que surgem neste ambiente são 
complexos e demandam mais atenção para resolução do problema. 
Além disso, é importante que haja uma integração entre a equipe 
de atendimento e os gestores do SISTEC no MEC com o intuito de se 
conhecer os problemas apresentados de modo a criar soluções e 
evoluções na utilização do sistema. 

Diante do exposto, as formações continuadas teriam dois focos 
de atuação: o SISTEC e o atendimento ao público. No caso do 
SISTEC, as capacitações seriam mensais e teriam como objetivo 
atualizar os atendentes sobre as novas demandas do sistema bem 
como suas novas ferramentas gerenciais, caso surjam. 

Já a formação continuada com foco no atendimento ao cliente 
seria bimestral e teria como objetivo desenvolver os 
conhecimentos, atitudes e habilidades dos atendentes de forma a 
identificar aspectos que contribuam para um atendimento de 
qualidade proporcionando resultados positivos na satisfação dos 
clientes.    Espera-se, assim, um atendimento no qual as dúvidas, 
queixas e sugestões dos usuários do sistema sejam respondidas de 
modo a satisfazer as necessidades imediatas dos mesmos. 

d. Elaboração de Boletins Informativos anuais 

Para acompanhar e estimular a expansão da educação 
profissional e tecnológica no Brasil torna-se necessário que se tenha 
acesso a informações sistematizadas que possam ser 
disponibilizadas de forma ágil e simples. Considerando que uma das 
estratégias do SISTEC sobre a educação profissional é criar uma 
integração entre o saber formal e a prática realizada pelos gestores 
em suas atividades profissionais, sugere-se que o MEC elabore um 
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Boletim do SISTEC com o objetivo de fornecer informações 
atualizadas sobre os dados da educação profissional no Brasil. 

Esse boletim teria o intuito de possibilitar o desenvolvimento da 
capacidade de investigação científica no sentido de preservar a 
autonomia e os saberes necessários ao permanente exercício da 
gestão dos Órgãos Validadores, que se traduzem nas ações 
referentes ao ensino, pesquisa e formulação de políticas públicas.  

Como forma de contribuir com informações sobre os 
indicadores disponibilizados pelo SISTEC, estes dados poderiam ser 
disponibilizados por Região (Norte, Sul, Centro-Oeste, Nordeste e 
Sudeste), por sistemas de ensino (Estadual, Federal e Municipal) e 
por dependência administrativa (Sistema S, pública, privada e 
militar). 

Assim, a SETEC por meio do MEC, através da publicação do 
Boletim do SISTEC possibilitaria aos demais órgãos públicos e a 
sociedade em geral, o acesso às informações sobre as escolas que 
oferecem cursos profissionais e técnicos, sobre os cursos ofertados 
em todo o país, sobre o alunado e outras informações da educação 
profissional. 

e. Encontro Nacional dos Órgãos Validadores 

O Encontro Nacional dos órgãos Validadores começou a ocorrer 
em Brasília em 2010 e desde então já foram promovidos dois 
encontros: 2010 e 2011. Em 2012, por falta de previsão 
orçamentária, não foi possível a realização deste Encontro. 

Dentre os principais objetivos do Encontro destacam-se: a 
discussão e homologação de novas funcionalidades do SISTEC, 
discussão de novas demandas referentes ao sistema e apresentação 
dos indicadores da educação profissional no Brasil. Essa integração 
é importante, pois promove ações de caráter nacional que envolve 
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gestores responsáveis pela regulação da educação profissional de 
todas as unidades da federação para avaliação dos benefícios do 
SISTEC nos estados. 

O Encontro é realizado com os gestores do MEC e os gestores 
responsáveis de todos os órgãos validadores (Conselhos Estaduais 
de Educação, Secretarias de Educação, Conselhos Municipais de 
Educação e demais órgãos), bem como os usuários destes órgãos 
Validadores que operem diretamente com o Sistec. 

Este Plano de Ações sugere a continuação destes encontros 
anuais, uma vez que estas atividades e discussões em caráter 
nacional possibilitam a troca de experiências e saberes entre os 
gestores e a avaliação e o encaminhamento de questões 
pertinentes ao desenvolvimento da educação profissional no Brasil.  

f. Monitoramento das Ações 

O monitoramento de uma ação refere-se ao acompanhamento e 
análise de informações, por meio de uma coleta sistemática de 
dados relevantes ao projeto com o intuito de melhorar sua eficácia. 

A estruturação de um sistema de monitoramento estabelece um 
ponto de visão informativo e cria condições de se verificar aspectos 
que possam ser melhorados ou alterados de forma a auxiliar no 
andamento do projeto. Dessa forma, este Plano de Ações pretende 
propor e desenvolver metodologia para subsidiar o MEC quanto ao 
monitoramento do cumprimento das disposições estabelecidas em 
legislações sobre o SISTEC e desenvolver ferramentas de apoio para 
a aplicação da metodologia de monitoramento. 
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VI. Considerações finais 

Tendo em vista que o SISTEC é o primeiro sistema informatizado 
federal de banco de dados da educação profissional que permite a 
geração de diversos indicadores educacionais neste segmento, este 
estudo se propôs a verificar e analisar a importância desses 
indicadores nas atividades relacionadas à gestão e formulação de 
políticas públicas dos diversos gestores vinculados a este sistema e 
denominados de Órgãos Validadores. 

Diante dos resultados, e do proposto pelo Plano de Ações 
verificou-se que o SISTEC pode, sim, fazer parte de um dispositivo 
governamental para o desenvolvimento e formulação de políticas 
públicas de ensino profissionalizante, desde que haja uma gestão 
eficaz e articulada entre os gestores envolvidos no desenvolvimento 
do sistema. 

Autores como Anderson (2014) as políticas públicas como ciclo, 
ou seja, um processo. Outros, como Antico e Januzzi (2006), 
destacam a importância de informações e indicadores para que os 
governos e seus agentes possam formular, implementar, 
acompanhar e avaliar as políticas públicas com maior precisão. 

O estudo demonstra que o SISTEC pode ser usado como uma 
das fontes de tais informações em relação às políticas de educação 
profissional e tecnológica. Trata-se de um sistema que reúne dados 
sobre alunos e cursos, permitindo aos governos tomar diversas 
decisões em relação a essas políticas. Por exemplo, sobre os cursos 
mais demandados, por região; cursos com maior índice de retenção 
ou evasão; número de concluintes por curso e por região, dentre 
outros. Informações como essas, se escrutinadas com rigor e 
relacionadas com outras, servem como subsídio para intervenções 
corretivas e preventivas, além de serem importante instrumento de 
avaliação das políticas existentes e controle social. 



A UTILIZAÇÃO DOS INDICADORES DO SISTEMA NACIONAL DE...  405 

 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: PARCERIAS 3.0 

Porém, o estudo deixa claro que, para isso, ações devem ser 
implementadas, principalmente para a sensibilização e capacitação 
dos formuladores de políticas públicas educacionais ao nível dos 
estados e municípios. É necessário também o aperfeiçoamento do 
sistema, tanto para melhorar a interface com o usuário, quanto 
para permitir o registro e o tratamento de uma maior diversidade 
de dados. 

Ressaltam-se como limitações do trabalho o fato de terem sido 
pesquisados apenas 12 dos 55 Órgãos Validadores, sendo 
necessária, numa oportunidade futura, uma pesquisa mais 
abrangente. Porém, ainda com a ressalva pelo caráter exploratório 
deste estudo, constata-se o grande potencial do SISTEC como 
gerador de informações para a formulação, implementação e 
avaliação de políticas públicas na área de ensino profissionalizante. 
Tudo dependerá da correta capacitação dos gestores públicos e 
institucionalização de um comportamento voltado à utilização de 
indicadores na gestão pública. 
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Educação e Tecnologia: Parcerias  

(série de e-books da linha de pesquisa TICPE) 

Publicado anualmente a partir de 
2012, a série conta com artigos de 
pesquisadores de diversos programas 
de pós-graduação, sempre em 
parceria com seus alunos. 

É organizado pela linha TICPE da 
UNESA. 

Os e-books podem ser baixados em 
nosso blog, no link: 
http://ticpe.wordpress.com/publicac
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Informação e Comunicação  

(Evento da linha de pesquisa TICPE) 

Com 10 edições realizadas (2003-2012), o objetivo do evento foi 
proporcionar um espaço no qual pesquisadores iniciantes pudessem 
aprofundar a discussão referente à emergência e disseminação das 
TIC na sociedade contemporânea, analisando seus impactos em 
processos educacionais. Os encontros congregaram alunos, recém-
egressos de cursos de pós-graduação em Educação e professores 
interessados, contando com a presença de especialistas no tema do 
encontro. 

Seu histórico pode ser acessado em: http://www.etic.net.br/ 
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O blog é um espaço mantido pelo grupo de pesquisa TICPE – 
Tecnologias da Informação e da Comunicação nos Processos 
Educacionais do PPGE da Universidade Estácio de Sá (UNESA). Nele 
compartilhamos informações, idéias e questões relevantes ao 
trabalho que fazemos como educadores e pesquisadores. Saiba 
mais sobre nosso trabalho através das páginas Nossas Pesquisas e 
Nossas Produções, bem como nos posts na categoria Publicações.  

Pode ser acessado em: http://ticpe.wordpress.com/  

Educação e Cultura Contemporânea  
(Revista científica do PPGE UNESA) 

Educação e Cultura Contemporânea, periódico científico semestral, 
é a revista do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Estácio de Sá. Publica artigos inéditos na área de 
educação, em especial: resultados de pesquisas de caráter teórico 
e/ou empírico, revisão crítica da literatura de pesquisa, ensaios, 
resenhas de livros, entrevistas com profissionais e pesquisadores da 
área de educação ou áreas afins. É classificada como B1 no Qualis 
Periódicos da Capes. 

Pode ser acessada em:  
http://periodicos.estacio.br/index.php/reeduc  
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