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APRESENTAÇÃO

É um privilégio muito especial ter a oportunidade de organizar 
mais um volume do livro “Educação a Distância no Ensino Superior: 
Teoria e Prática” com o enfoque nas metodologias ativas. Esta cole-
tânea tem por objetivo compartilhar estudos e pesquisas na área da 
Educação a Distância e as diferentes metodologias aplicadas, oportu-
nizando ao leitor interessado na temática, novas fontes de pesquisas, 
as quais já foram aplicadas e podem ser consultadas, servindo como 
base para outros estudos.

O leitor deste volume encontrará artigos desenvolvidos por 
muitos estudiosos da área da EaD, os quais, mesmo dispersos geo-
graficamente, foram reunidos pela organizadora, nos agraciando 
pela sabedoria e oferecendo uma riqueza de estudos, novas ideias e 
experiências no tocante desta temática. 

O estudo sobre a Educação a Distância vem ganhando força e 
buscando novas alternativas para que o processo de ensino e apren-
dizagem seja cada vez mais efetivado. Neste cenário, foca-se nesta 
coletânea, além de outros estudos apresentados, as diferentes me-
todologias aplicadas para EaD.  As metodologias ativas estão repre-
sentadas através dos estudos da aprendizagem Moodle com o uso da 
Gamificação, os recursos tecnológicos para a sala de aula invertida; o 
uso do Google Classroom como apoio a sala de aula invertida; o uso 
do Arduíno promovendo a construção de novos conhecimentos; a 
integração do ambiente virtual de aprendizagem com o sistema de 
gestão; as competências coletivas do aluno da EaD e a importância 
da tutoria na EaD. Além destes trabalhos, destaca-se também as polí-
ticas públicas de inclusão social e digital e a acessibilidade Web como 
fator propulsor da Inclusão Informacional e Digital, apresentados 
pela Universidade Pedagógica de Moçambique.

Esperamos que a leitura desta coletânea seja envolvente, moti-
vadora e gratificante, possibilitando a construção de novos conheci-
mentos e a divulgação das práticas da EaD. 

 
Querte Mechlecke
[Organizadora]





A ESCOLA RUMO À ERA DIGITAL: 
O PROJECTO CIVITAS BRASIL - MOÇAMBIQUE

Félix Singo

1
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1 INTRODUÇÃO

O projecto Civitas

CIVITAS é acrónimo de Cidades virtuais, Tecnologias 
para Aprendizagem e Simulação. Tratou-se de um projecto si-
multaneamente de âmbito da Pesquisa Acadêmica e da Exten-
são Universitária, objectivando buscar novos modos de operar 
nos contextos educativos e de pesquisa na Educação Básica, 
com metodologias alternativas de produção e intervenção que 
incluem também, mas não exclusivamente, tecnologias com 
conteúdos digitais. O projecto CIVITAS teve seu enfoque, por 
um lado, intervindo no ambiente de aprendizagem na classe do 
ensino básico/primário introduzindo e experimentando novas 
metodologias de abordagem, proporcionando novas e diferenciadas 
condições de aprendizagem onde alunos de uma forma lúdica e mais 
interventiva se tornaram construtores do seu próprio conhecimento 
e parceiros dos seus professores e, por outro lado, intervir na Forma-
ção Continuada em Serviço e prática docente neste nível do ensino 
básico, primeiro consciencializando os professores da necessidade 
da aprendizagem ao longo da vida e da riqueza que é o diálogo e 
a interação com os seus alunos. Para tal, CIVITAS propõe a cons-
trução de cidades virtuais imaginárias. Nesse processo professores e 
alunos interagem cooperativamente na tomada de decisões e no pla-
nejamento da cidade virtual, bem como na definição de normas de 
convivência urbana em seus aspectos sócio-ambiental, histórico-cul-
tural, ético-estético e até político-económico, gerando subsídios para 
reflexão crítica, tanto dos conteúdos curriculares quanto dos valores 
implicados. Originariamente o projecto CIVITAS foi desenvolvido 
no Grupo de Pesquisa LELIC, Laboratório de Estudos em Lingua-
gem, Interação e Cognição da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul do Brasil (apoios CNPq, FINEP, SEAD-UFRGS, SESU-MEC, 
CAPES), sob a coordenação da Professora Margarete Axt. O grupo 
conta com um leque de pesquisadores, dentre eles docentes, pós-gra-
duandos (mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos) e bolsistas 
de iniciação científica, de diferentes áreas do conhecimento, visando 
uma abordagem interdisciplinar e o desenvolvimento de tecnologias 
que respondam às demandas teórico-práticas educacionais da con-
temporaneidade. Embora o projecto já exista desde 2002, ele só atra-



13

vessou o atlântico até à costa do índico (Moçambique) em 2009, com 
a denominação “Civitas Brasil-Moçambique: formação continuada em 
serviço e prática docente em séries iniciais do ensino fundamental” fru-
to  da parceria académica entre a Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS) e a Universidade Pedagógica de Moçambique (UPM) 
através da sua escola superior técnica, a ESTEC, consubstanciada pelo 
Edital PRÓ-AFRICA (MCT/CNPq nº 012/2008) que aproximou pes-
quisadores de ambas instituições, durante o período de janeiro de 2009 
a dezembro de 2012, além dos seus desdobramentos até os dias actuais. 
Pelo lado da ESTEC, a responsabilidade da realização do projecto este-
ve na responsabilidade do MDC (Media Design Centre). O MDC é um 
Núcleo de pesquisa criado em 2004, sediado no Centro de Informática 
da UP, cujo âmbito de actuação é o desenvolvimento de ambientes e 
objectos digitais de aprendizagem, Estudos sobre a introdução e imple-
mentação das TIC na educação (em coordenação com MINED/MCT), 
cujo primeiro grande desafio consistiu na capacitação de professores do 
ensino secundário para o uso das TIC no processo de ensino aprendi-
zagem e na capacitação dos gestores das salas de informática nas escolas 
de todo o país, principalmente daquelas escolas que já foram contem-
pladas com equipamento informático. O Núcleo MDC é constituído 
por assistentes do departamento de computação e pós-graduandos do 
MINFE1 (mestrandos em Informática Educacional). 

A proposta desenvolvida pelo Civitas parte da problematização 
do cotidiano da sala de aula e, com base nela, propõe aos professores 
uma prática que tem como princípios a pesquisa, a imaginação e a 
invenção de problemas coexistindo com as práticas anteriores desen-
volvidas pelo professor antes de ter acesso ao projecto, pois

[...] A ideia aqui não é confrontar o normatizado vigente, mas, intencional-
mente, fazer coexistir, subsistir para além de; também não é encontrar pre-
tensamente, “a melhor solução para o manejo da sala de aula e da aprendi-
zagem, mas apenas insistir em processos que forcem o pensamento a pensar,2 
este sim, buscando construir soluções próprias a cada contexto particular 
de sala de aula. (AXT;  MARTINS, 2008, p. 137) [grifos dos autores].

1 MINFE – Mestrado em Informática Educacional
2  Para Deleuze (1988, p. 434-435), na esteira de outros pensadores, como Heidegger, o pensamento só 
pensa coagido, forçado pelo nonsense - a besteira ou o não-sentido, pelo desconhecido ou indeterminado 
- aquilo que ainda não pensamos. O pensamento pensa como diferença do determinado, ou da 
determinação, em relação ao que é indeterminado ou nonsense.
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Partimos do princípio de que não precisamos abandonar an-
tigas práticas na escola que nos parecem importantes e contribuem 
para o aprendizado em detrimento de outras e sim, à medida do que 
é possível, agregar novas práticas as que já existiam na sala de aula e 
no fazer do professor.

Pensar o Civitas nessa perspectiva fez-nos acreditar que era 
possível dar conta dos currículos escolares de cada ano apesar das 
constantes queixas de que estes são longos e que as professoras pre-
cisam fazer alguma ginástica para cumpri-los dentro dos prazos e 
sob a constante inspeção dos gestores distritais da educação. Mesmo 
assim, foi possível pensar a construção de uma cidade\vila imaginá-
ria que ajudasse as crianças a desenvolver, num ambiente de criação, 
ludicidade e busca pelo conhecimento, sua capacidade inventiva, 
curiosidade, desejo pelo conhecimento, alegria no que estavam vi-
venciando e partilhando com os colegas e a professora.

A proposta desenvolve o espírito de cooperação, compreensão 
do outro e de sua importância desse outro para o nosso crescimento 
e aprendizado, o respeito pelo diferente e pelas diferenças, a valori-
zação de opiniões que não estejam em acordo com as suas próprias 
opiniões e concepções. Enfim, a descoberta de outros mundos e rea-
lidades que não necessariamente precisam assemelhar-se aos nossos 
para serem considerados e reconhecidos.

CIVITAS BRASIL – MOÇAMBIQUE: PERCURSOS

As primeiras actividades realizadas logo após a aprovação do 
projecto foram no sentido de preparar as interações virtuais entre as 
equipes de pesquisadores do LELIC/UFRGS e da ESTEC de Moçam-
bique, tendo em vista a centralidade destas interações para o alcance 
dos objectivos propostos. Em primeiro lugar, produzir entre-planos 
requeria aproximar Universidade e Escolas. Em segundo, produzir 
entre-tempos requeria trazer a Universidade e a Escola para perto 
do mundo da vida das crianças e de suas emoções (mas também do 
mundo da vida e das emoções dos próprios professores da escola em 
suas vicissitudes cotidianas), alçando à visibilidade as relações mi-
cropolíticas entre pesquisadores, professores das escolas e crianças.

Assim, pensou-se em constituir três microrredes virtuais, con-
formando pequenos grupos dos quais participariam (em cada grupo) 
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pesquisadores dos dois países (incluindo alguns estudantes da pós-gra-
duação) e professores de escola também dos dois países. No Brasil, o 
Projecto estava operante no sistema de ensino público municipal, em 
quatro municípios no interior do estado do Rio Grande do Sul; assim, 
de cada município, um professor se inscreveu em uma das microrredes. 
Em Moçambique também foram selecionadas três escolas primárias de 
Maputo (ensino fundamental no Brasil) para participarem do Projecto; 
e então pelo menos três professoras de cada escola actuando nas 3ª e 4ª 
séries, apresentaram-se para participar das microrredes, pois da análise 
feita ao currículo do Ensino Básico, constatou-se que a temática pro-
posta no civitas sobre a organização da sociedade, vila, povoado, bairro, 
etc., no caso de Moçambique, perpassava as duas séries. 

Este período inicial envolveu ainda a) obtenção por parte das 
direções distritais de educação permissão oficial para o envolvimen-
to de cada escola e professores no projecto. Processo este que, embo-
ra moroso, concluiu-se com sucesso b) preparação para o início das 
interações virtuais entre as equipes, na perspectiva de estabelecer: os 
modos/processos de trabalho, com a abertura de uma lista de dis-
cussão, via correio electrónico, para a interlocução directa entre as 
equipes de professores e pesquisadores (a lista MAPA-Civitas), além 
da conformação das microrredes com as primeiras pautas das inte-
rações virtuais. Os encontros nas microrredes foram previstos com 
periodicidade quinzenal. Abaixo segue uma imagem esquemática da 
organização das microrredes:

Figura 1: Esquema da organização das microrredes. 

Fonte. Relatório do Projecto
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A sugestão de dinâmica das reuniões entre as equipes foi de 
que: as reuniões seriam quinzenais e online, para que houvesse tem-
po entre um encontro e outro para os devidos encaminhamentos 
definidos em cada reunião; elas seriam conjuntas, pesquisadores e 
professores das escolas, no intuito de que os professores pudessem 
se sentir acolhidos e seguros em seus encaminhamentos, uma vez 
que nossa função como pesquisadores (do Brasil e de Moçambique) 
seria fazer a escuta de suas dificuldades na sala de aula e na escola, 
bem como dar sustentação teórico-metodológica-tecnológica (e até 
política, quando fosse o caso), para que eles se sentissem fortes na – e 
coautores da – proposta.

Apresentaram-se algumas dificuldades a serem enfrentadas: 
uma diferença de fuso horário entre Brasil e Moçambique de 5 horas 
- então as reuniões on line teriam que ser à tarde no Brasil e à noite 
em Moçambique, visando preservar os turnos de aula; assim, os en-
contros iniciavam as 18 horas em Moçambique 13horas no brasil com 
uma duração de 120 minutos, precedidos de uma hora de discussão e 
resumo; ausência de recursos para o deslocamento dos professores da 
escola à universidade, e após, da universidade às suas casas – assim, os 
pesquisadores moçambicanos teriam que providenciar este transporte 
às suas próprias expensas; dificuldades, por parte dos professores das 
escolas, para interagir a distância, integrados às microrredes – assim, 
os pesquisadores moçambicanos tiveram que capacitá-los previamen-
te mediante a oferta de oficinas, naquele mesmo horário que deveria 
servir às interações nas microrredes. Então, as duas primeiras ofici-
nas serviram para capacitar as professoras em matéria de manejo do 
computador e das respectivas ferramentas de interação; usar o email, 
o chat, o Skype e principalmente a plataforma virtual de aprendizagem 
(moodle), o que criou uma grande motivação para as professoras que 
de repente sentiram que estavam a aprender novas coisas, embora isso 
tudo ainda não constituísse o foco principal do civitas.

CIVITAS, DE PROJETO A METODOLOGIA?

Finalizávamos o quinto encontro virtual das 5ª feiras, já em 
momento de avaliação do mesmo quando uma professora se atreveu 
a colocar timidamente a pergunta que já se sentia no ar; “... afinal 
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qual é o objectivo destas conversas que estamos a ter com elas?”, Inter-
rogou fixando-me nos olhos.

Um dos colegas pesquisador (Célio) já tinha chamado aten-
ção para isso, pois ele mesmo estava um pouco apreensivo sobre o 
que estávamos fazendo. Hoje as pessoas gostam de trabalhar olhando 
para metas e não procurar metas. É que nós como pesquisadores não 
tínhamos fixado previamente e de forma conclusiva os objectivos dos 
encontros, nós esperávamos que após algumas sessões on-line as pro-
fessoras sozinhas descobrissem o que estavam a aprender, que elas 
descobrissem que ao falarem das suas actividades nas suas escolas 
com os seus alunos, que ao falarem das suas dificuldades, das suas vi-
tórias, das suas esperanças e da forma como no dia-a-dia superavam 
as dificuldades, que ao falarem do entusiasmo dos seus alunos, que 
ao falarem da forma como usavam o livro do professor, que ao fala-
rem da forma como lidavam com as suas turmas numerosas, que ao 
ouvirem os relatos das suas colegas brasileiras, etc. elas descobrissem 
que estavam participando de uma formação, que estavam buscando 
uma nova pedagogia, uma nova maneira de estar com os seus alunos 
na sala de aulas, que estávamos num processo de criação coletiva de 
conhecimento. Que essas conversas lhes levassem a uma reflexão do 
seu trabalho e do seu actuar na sala de aulas, porque Civitas é assim 
mesmo. Ela parte das vivências do dia-a-dia dos professores e, anco-
rando-se nelas propõe uma nova prática assente na criatividade, ima-
ginação e na invenção de problemas, mas coexistindo com as práticas 
anteriores desenvolvidas pelo professor na sala de aula. 

De modo a dar alguma resposta à questão levantada, ficou 
combinado que no encontro seguinte cada elemento do grupo falaria 
das últimas três sessões na sua microrrede e que a partir daí dedu-
ziríamos o que cada um já tinha apre(e)ndido até aí. Assim foi, cada 
um de nós falou das suas interações na sua microrrede, das conversas 
tidas e dos sentimentos tidos. No final do encontro todos já tínhamos 
ideia do que estávamos a fazer, todos sabíamos que afinal estávamos 
num processo de aprendizagem, mas sem nenhum professor pela 
frente ditando o que devíamos ou não fazer, que estávamos buscando 
alternativas aos nossos já enraizados métodos de lecionar, que como 
dizia o Pintor holandês Van Gogh “...  não quero novas paisagens mas 
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novos olhares para a mesma paisagem3”. Então o pintor ajudou-nos 
a (re)olhar o nosso espaço escolar, o nosso dia a dia pedagógico e a 
possibilidade de pensar o (re)aproveitamento do mesmo.  Foi sim-
plesmente interessante e todos aceitamos o desafio.

As escolas moçambicanas no CIVITAS

Para o projecto foram selecionadas três escolas primárias com-
pletas de Maputo obedecendo apenas a dois critérios: primeiro as 
três escolas não deviam pertencer ao mesmo distrito urbano e se-
gundo deviam pertencer à zona periurbana de Maputo. Foi seguindo 
estes dois critérios que foram selecionadas as seguintes escolas: 

EPC 12 de Outubro – Distrito Urbano Municipal KaMavota

Figura 2: Panorama de uma classe da 3ª série. 
Fonte: Imagem captada pelos autores

Construída na década de 80 ocupando uma área de cerca de 3 
hectares, é uma das mais novas escolas de Maputo e situa-se a pouco 
menos de 15 km da cidade de Maputo. Leciona os dois ciclos do en-
sino básico. A escola tem cerca de 20 salas de aulas e funciona no sis-
tema de três turnos incluindo o nocturno. Tem uma biblioteca e uma 
3 Retirado da Revista. Caminhos para elaborar uma Proposta de Educacao Integral em Jornada 
Ampliada, como ampliar tempo e espacos e oportunidades Educativas para criancas adolescentes e  
jovens jovens aprenderem coodenada por Jaqueline Moll,Brasil SEB/MEC 2011.
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sala de informática que serve os professores. No período pós-laboral 
leciona também o secundário. As infraestruturas apresentam ainda 
um bom estado de conservação (entenda-se paredes e vedação, por-
que as crianças, essas sentam no chão) graças ao entendimento que a 
direcção da escola firmou com os líderes locais, que têm ajudado na 
sua manutenção. 

EPC Unidade 18 – Distrito Urbano Municipal Kahlamankulo

Figura 3: alunos da 3ª série após a aula
Fonte: Imagem captada pelos autores

Nos últimos anos da governação colonial português em Mo-
çambique e por força da pressão interna e internacional que o go-
verno português vinha tendo de forma a acelerar o desenvolvimen-
to nas suas colónias e em especial na área da educação, surge a pri-
meira expansão da rede escolar na cidade de Maputo, com a criação 
das escolas denominadas “Unidade X”. É assim que em 1972 surge 
a EPC Unidade 18, numa das zonas mais populosas de Maputo. A 
escola beneficiou recentemente duma forte reabilitação e amplia-
ção, comportando hoje uma sala de informática. À semelhança da 
EPC 12 de Outubro, esta também actua em três turnos incluíndo o 
pós-laboral.
EPC 1 de Junho – Distrito Urbano Municipal KaMubukwana
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Figura 4: Vista frontal da EPC 1 de Junho. 
Fonte: Imagem captada pelos autores

Construído em 1936, a então escola da Missão de S. Roque, 
hoje EPC 1 de Junho é uma das mais antigas escolas na zona su-
burbana de Maputo. Antes ligada à igreja católica, por ela passaram 
várias gerações de jovens. Em diferentes momentos beneficiou de 
obras de ampliação e hoje comporta um centro de ensino à distância. 
Situada num dos distritos mais populosos de Maputo, a escola rece-
be alunos provenientes dos bairros quasi-pobres da zona periférica. 
Nela falta um pouco de tudo, desde bancos, carteiras, cobertura das 
salas, etc. Não falta é o entusiasmo das crianças que nela estudam e 
a esperança das professoras que nela trabalham de que algum dia a 
escola beneficie de melhoramento. CIVITAS foi à escola e testemu-
nhou o entusiasmo daquelas crianças, a sua alegria e a vontade de 
aprender. Encontrou gente simpática e aberta. 

Alguns dos Problemas  actuais da Educação  Básica  

Dentre os vários problemas que enfermam a educação básica 
em Moçambique queremos destacar os seguintes: 
a) Acesso limitado às oportunidades educativas: existem actualmente 
aproximadamente 11.921 escolas do EP1 (escolas primárias do 1º grau), 
muitas das quais não oferecem, pelo menos as 5 classes do 1º grau do ensi-
no primário. Temos ainda 5.231 escolas que leccionam o 2º grau do en-
sino primário, EP2 o  que significa que poucas crianças têm a oportuni-
dade de concluir o ensino primário em Moçambique.
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b) Baixa qualidade do ensino: Hoje, os pais já não se contentam ape-
nas em conseguir uma vaga na escola para os seus filhos.  Eles que-
rem  ter  a  certeza  de  que, uma vez matriculados  os filhos apren-
dem alguma coisa útil para a vida. Há várias e diferentes opiniões 
sobre a qualidade de ensino oferecido aos alunos nas nossas escolas, 
principalmente no quesito, saber ler, escrever e operar com números, 
como uma das competências no ensino básico. Facto que tem sido 
usado como barómetro nas discussões sobre qualidade.
Há vários problemas que interferem na qualidade:
• O rácio alunos/professor que chega a atingir 60:1 em alguns casos. 
• Nas zonas urbanas, por falta de salas de aulas, as escolas funcionam 
em regime de 3 turnos, reduzindo, deste modo, o tempo de perma-
nência dos alunos na escola. 
• Os materiais básicos de aprendizagem são escassos nas escolas. 
• A qualidade das infraestruturas educativas, muitas vezes, não é boa. 
• Cerca de 40% de Professores do EP1 não têm formação Psicopedagógica. 
c) Custo da expansão do acesso e da melhoria da qualidade 
do ensino: Apesar   de se registar aumentos  significativos  de   ver-
bas  para  o  sector  de  ano para ano, continua  a haver, no entanto,  
uma  forte dependência da ajuda externa   pois, mais de metade da 
despesa da  educação é financiada com fundos externos.
É então, neste cenário onde se inseriu o CIVITAS, tentando dar o seu 
contributo na resolução dos inúmeros problemas aqui sintetizados 
que assolam a educação em Moçambique.

Civitas na escola

Tal como referido acima, entre as dificuldades e desafios a se-
rem apontados, em Moçambique, destacam-se as classes numerosas 
nos anos iniciais, chegando a 60 e até 70 alunos em alguns casos; ao 
mesmo tempo salas apertadas, a falta de cadeiras e carteiras, obrigan-
do as crianças a sentarem no chão sobre suas capulanas (peça ampla 
de tecido tipo um xale com inúmeras utilidades), encostadas umas 
às outras: como desenvolver um projecto e reinventar (em relação 
às que operavam no Brasil) as condições de parceria que pudessem 
levar a alternativas criativas pela experimentação? Além disso, as 
escolas não tinham computadores, e quando tinham, faltava-lhes a 
internet... como contornar este desafio?  
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Foi nesta busca de soluções e alternativas que acabou aflorando 
o termo tecnologia digital. Afinal estas crianças duma ou doutra for-
ma nasceram na era digital, por isso é justo que mesmo no meio das 
dificuldades em que vivem tomem o quanto cedo possível contacto 
com estas tecnologias! Este era mais um desafio para o CIVITAS, o 
desafio de trabalhar na diversidade. Assim, decidimos experimentar 
a utilização do MP3 Recorder na sala de aula (dispositivos obtidos 
com recursos de taxa de bancada do CNPq). Discutimos o quê e qual 
seria o impacto de gravar as falas das crianças contando as suas pe-
quenas histórias sobre sua vila\cidade na sala de aulas e depois dei-
xando que elas próprias ouvissem as suas gravações e as analisassem 
sobre o aspecto linguístico e introduzissem correções frásicas, etc. As 
mesmas depois podiam ser enviadas para as outras crianças no Bra-
sil, quer dizer, os pequenos gravadores MP3 poderiam até servir de 
meios de comunicação/interação entre as crianças. Da mesma ma-
neira, as gravações das professoras moçambicanas chegariam a suas 
colegas brasileiras, já que seu deslocamento à universidade tornava-
-se cada vez mais difícil de sustentar...

Discutimos os objectivos pedagógicos por detrás deste “diálo-
go” e concluímos que as respostas só viriam se experimentássemos.

Experiência duma oficina tecno-pedagógica

O projeto CIVITAS adquiriu, para efeito de integração de no-
vas tecnologias na sua proposta, gravadores MP3, Máquinas fotográ-
ficas digitais e colunas de som que foram distribuídas pelas escolas 
participantes do projeto. Antes da sua utilização os pesquisadores or-
ganizaram uma oficina com todos os participantes para um ensaio da 
sua utilização. O primeiro impacto foi positivo, gerando curiosidades 
e vontade de aprender a manusear os equipamentos, e conhecer as 
suas múltiplas funcionalidades. 

O grupo precisou de duas sessões com as professoras para 
conseguir que estas se sentissem à vontade no uso dos aparelhos 
que receberam do projeto e que os pudessem levar para a sala de 
aulas.  O relato das professoras é de que os aparelhos geraram um 
ambiente de mistura entre curiosidade, onde todos os meninos que-
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riam gravar e ouvirem suas vozes, e de motivação, pois até aqueles 
que normalmente são mais introvertidos mostraram-se mais abertos 
questionando pela sua vez de contar qualquer coisa no microsinho 
do gravador, aliás o aspecto motivacional é um dos pontos forte da 
tecnologia para as crianças.

Figura 5: Aspecto duma oficina pedagógica, uso dos gravadores MP3.
Fonte: Imagem captada pelos autores

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A vigência do projeto era inicialmente de dois anos, mas aca-
bou beneficiando de várias prorrogações e desdobramentos que ain-
da hoje, embora já sem o suporte financeiro inicial, continua orien-
tando nossas acções como pesquisadores. Se valeu a pena? A ava-
liação in process aponta que sim, embora ainda não tenha sido feita 
uma avaliação final e conjunta por toda a equipe de pesquisa. Uma 
coisa é certa, iniciamos uma reflexão conjunta visando encontrar al-
ternativas para uma nova abordagem da aprendizagem no Ensino 
Básico e da formação continuada em serviço de professores. Ao lon-
go deste percurso, também ficou claro que, para além da falta de po-
líticas públicas nacionais de inclusão digital em Moçambique, havia 
um problema mais contundente intervindo, seja na possibilidade de 
estudos conjuntos entre pesquisadores e professores das escolas, seja 
nas condições de realização de micro-experimentações na sala de 
aula: a falta, dentro da escola, de políticas de acolhimento a projetos 
(de pesquisa e formação), gerando ausência de comprometimento 
dos gestores em relação aos professores que queiram aderir aos mes-
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mos. Por fim, uma palavra de apreço ao nosso parceiro, a UFRGS, 
que desde 2013, têm recebido estudantes moçambicanos, atingidos 
direta ou indiretamente pelo Projeto CIVITAS nos seus programas 
de pós-graduação.
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INTRODUÇÃO

Nosso relato foi motivado pela proposta da disciplina Teo-
rias Didáticas, ministrada no primeiro semestre do corrente ano, 
no curso de doutorado do Programa de Pós-graduação em Educa-
ção Matemática e Tecnológica – Edumatec – UFPE, e possui três 
linhas de pesquisa: Didática da Matemática, Educação Tecnológica 
e Processos de Ensino Aprendizagem em Educação Matemática e 
Científica.

A disciplina, com carga horária de 60 horas, tem por objetivo 
estudar teorias e metodologias didáticas e a metodologia utilizada foi 
de apresentação de seminários por grupos. Textos juntamente com 
questões que suscitassem discussões eram disponibilizados por um 
dos grupos no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle ao longo 
da semana que antecedia a apresentação do seminário em sala, que 
também era responsável pela condução das discussões neste período, 
com a participação dos discentes e dos docentes da disciplina.

Considerando que o tema do nosso grupo foi Gamificação e 
a participação no fórum do ambiente virtual estava “monótona” e 
bastante reduzida, pensamos em tratar nosso tema de estudo tanto 
como ferramenta quanto objeto da nossa intervenção no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem Moodlle, o que nos levou ao objeto desta 
experimentação.

De tal maneira, utilizamos a Gamificação, que é uma estraté-
gia didática onde se utiliza elementos de games em contextos que 
não são de games no intuito de promover a motivação dos discentes 
na disciplina, e assim, nosso objetivo era promover interatividade e 
aprendizagem colaborativa, fazer com que os discentes aprendessem 
de modo significativo a temática, partindo da vivência de um proces-
so de ensino e aprendizagem gamificado.

Nossa proposta se concretizou a partir da Gamificação da in-
terface fórum de discussão do ambiente Moodle, com missões e dis-
puta entre grupos, e um momento de atividades diversas em sala de 
aula presencial, como forma de discussão e sintetização sobre o tema. 
Portanto, o presente relato tem por objetivo apresentar uma proposta 
de Gamificação no Ensino Superior.



27

REFERENCIAL TEÓRICO

Os games são jogos digitais que fazem parte hoje do universo de 
pessoas das diferentes classes sociais e faixas etária, o que não é de se 
estranhar visto que o jogo faz parte da humanidade desde o surgimen-
to das civilizações. Segundo Huizinga (1990, apud GRANDO, 2000, p. 
16) “é no jogo e pelo jogo que a civilização surge e se desenvolve”.

Diante da possibilidade de envolver mais e mais pessoas e, da 
capacidade de motivar e “prender” o jogador, os jogos digitais pas-
sam a ser objeto de estudo de diversas áreas de conhecimentos como 
recursos poderosos para a aprendizagem.

O fenômeno chamado Gamificação surge no ambiente do mar-
keting e aplicações na web no início deste século, com o objetivo de 
alavancar projetos e motivar e engajar clientes e usuários. Segundo 
Kapp (2012), Gamificação é a utilização de elementos de games fora 
do contexto dos games, com a finalidade de motivar os indivíduos à 
ação, ajudar na resolução de problemas e favorecer aprendizagens. 
Elementos característicos dos jogos e games como regras, objetivos, 
ranking, diversão, competição estão presentes na Gamificação.

A Teoria das Situações Didáticas de Brousseau (2008) desloca o 
professor do papel central no processo ensino aprendizagem e busca 
compreender as interações que ocorrem entre professor, aluno e o 
uso de “meios” (materiais, textos, recursos, etc.) em um ambiente  
de aprendizagem. As atividades devem ser propostas com intenções 
de provocar comportamentos nos alunos, capazes de manifestar os 
conhecimentos existentes.

A proposta da disciplina de Teorias Didáticas buscou com o 
ambiente Moodle provocar a interação entre professor, alunos e o 
meio. A nossa proposta em particular foi a (re) organização do Moo-
dle com o uso de elementos da Gamificação com o objetivo de produ-
zir um evento didático, conjunto de fatos que possibilitaram a troca 
de conhecimentos sobre a Gamificação, com criações e intervenções 
didáticas pensadas e construídas pelos participantes.

Para que exista participação ativa precisamos motivar o aluno, 
de modo a evitar a interação vicária que, segundo Moore (1989) é 
quando o aluno, apesar de não se fazer presente no processo das dis-
cussões de atividades em grupo aprende observando, ou seja, intera-
gindo silenciosamente, com a discussão/interação dos demais. Com-
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preendemos a importância da interatividade e aprendizagem como 
elementos centrais nos processos de ensino aprendizagem, tanto pre-
sencial, quanto com toda a potencialidade de interfaces possibilita-
das pelo ambiente virtual de aprendizagem. De tal modo Silva (2002, 
p. 20) define que:

a interatividade é a disponibilização consciente de um mais comunicacional  
de modo expressivamente complexo, ao mesmo tempo atentando para as 
interações existentes e promovendo mais e melhores interações – seja entre 
usuário e tecnologias digitais ou analógicas, seja nas relações (presenciais ou 
virtuais) entre seres humanos.

A interatividade é o educar a partir do diálogo, da autoria, coau-
toria, é a abertura para mais comunicação, mais trocas, mais partici-
pação, predisposição do sujeito a falar, ouvir e argumentar (NETTO, 
2006), centrada na comunicação, na participação ativa dos sujeitos. 
Aprender de maneira colaborativa é o aprendiz sendo responsável pela 
sua aprendizagem e de seus pares, ou seja, a aprendizagem se constrói 
pela reflexão a partir da discussão dos grupos (LUCENA, 2006).

A Gamificação enquanto estratégia didática se apresenta como 
um elemento que favorece a concretização da interatividade e apren-
dizagem colaborativa, tão necessários para a construção de um co-
nhecimento significativo, e este foi o foco de nosso trabalho, utilizar 
a Gamificação para motivar a participação dos discentes e, por con-
seguinte promover a interatividade e aprender colaborativo.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Chamada e Inscrição

Nossa interação pelo ambiente virtual de aprendizagem Moo-
dle foi iniciada quinze dias antes da abertura do fórum de Gamifi-
cação, com a solicitação de um cadastro a ser feito por cada um dos 
participantes no formulário do Google Docs (http://goo.gl/forms/
mZ3KOscXDi), com o objetivo de selecionar qual(is) o(s) meio(s) 
que o participante gostaria de ser comunicado pela nossa equipe: 
Whatsapp e/ou Facebook. Esta solicitação para o preenchimento do 
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cadastro foi inserida numa chamada do Powtoon, que apresentava 
uma narrativa para as atividades, conforme figura 1.

Figura 1 - Chamada para Missão
Fonte: Elaboração própria utilizando o Powtoon

Dentre os 26 participantes tivemos a adesão de 22, dos quais 
um optou por não querer receber as notificações pelo Facebook e 
dois por não receber via Whatsapp. Esta etapa não teve como ob-
jetivo excluir nenhum participante da atividade e sim de facilitar a 
comunicação durante a semana. A medida que as inscrições eram 
realizadas, era apresentada uma barra de progressão, para motivar os 
participantes a se inscreverem, conforme a Figura 2.

Figura 2 - Barra de progressão do preenchimento do formulário
Fonte: Elaboração própria

Interação no Moodle

No dia da abertura do fórum de Gamificação foi apresentado 
um segundo vídeo, com orientações que remetiam às regras da inte-
ração ao longo da semana. As regras era o documento chave, onde 
constava exatamente como ocorreria as atividades. Era com base nas 
regras que aplicávamos as pontuações das interações. Vianna et al. 
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(2013, p.24) apresentam a função da regra dentro da Gamificação 
como forma de:

determinar como o indivíduo deve se comportar e agir para cumprir os 
desafios do ambiente narrativo. As regras favorecem a liberação da criativi-
dade e do pensamento estratégico, uma vez que buscam ajustar o nível de 
complexidade do sujeito às atividades a serem realizadas.

Os participantes foram divididos em 9 grupos, respeitando a 
formação já existente na disciplina para apresentação das teorias di-
dáticas. Cada grupo era composto por três participantes, com exce-
ção de um grupo que foi formado pelos dois professores da disci-
plina. Esta divisão era importante, pois as atividades eram além de 
individuais, também em grupo.

A dinâmica das interações obedecia a seguinte ordem: ao ser 
lançada a tarefa, uma equipe era sorteada e tinha um tempo para 
aceitar e um tempo para cumprir. Após a realização da tarefa, os de-
mais participantes interagiam com a atividade postada pela equipe. 
O sorteio era realizado a partir de uma roleta adaptada no aplicativo 
Classtools conforme Figura 3.

Figura 3 - Roleta para sorteio das equipes
Fonte: Elaboração própria utilizando o Classtools.

Missões

As tarefas a serem realizadas pelos participantes foram deno-
minadas de missões. Foram elaboradas cinco missões e uma missão 
surpresa, nas quais utilizamos os recursos do Powtoon, do Voki e/ou 
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textos na internet como chamada inicial para apresentação das  mis-
sões a serem realizadas, conforme descritas no quadro 1.

Quadro 1 – Descrição das Missões com o recurso utilizado 
                     e a equipe sorteada

Missão Chamada Tarefa Equipe sorteada

1

Apresentação criada no Pow-
toon. (https://www.powtoon.
com/sho w/elBVmQoBPY0/

missao-1/)

Assistir a um vídeo 
de uma entrevista 
com um autor que 

trata de Gamificação 
e postar no fórum os 
princípios que este 

autor relatou. (https://
www.youtube.com/

watch?v=-
FoYdhcSZ6w)

Distância Transacio-
nal. (https://youtu.

be/_wz 5VVBQrZg)

2

Apresentação criada no Voki 
(http://www.voki.com/picku-
p.p hp?scid=11431279&hei-

ght=267 &width=200)

Acessar o artigo base 
da semana e criar um 
vídeo de no máximo 

1 minuto e meio 
sobre os princípios da 
Gamificação tratados 
no artigo. (http://seer.
ufrgs.br/index.php/

renote/arti
cle/view/41629/26409)

Construtivismo(s). 
(https://youtu.be/N_f 

GnTQ_5PQ)

3

Apresentação criada no Voki 
(http://www.voki.com/picku-
p.p hp?scid=11431130&hei-

ght=267 &width=200)

Acessar a roleta de 
autores e pesquisar na 
internet um artigo do 
autor sorteado para 
postar no fórum os 

princípios da
Gamificação consi-
derados pelo autor. 

(https://www.youtube.
com/watch?v=3ph

Mediação Tecnológi-
ca. (https://youtu.be/

xIO obB0vzOo)
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Su
rp

re
sa

Apresentação a ser 
criada no Voki por 
cada equipe.

Gravar um 
depoimento de 
qualquer pessoa 
sobre como ela 
definiria Gamifi-
cação.

Não há equipe 
sorteada. Todas as 
equipes poderão 
realizar a missão 
secreta para rece-
ber uma pontuação 
extra. Esta foi a 
única missão com 
tempo determina-
do para ser
realizada.

4 Chamada: Apresen-
tação criada no Pow-
toon (https://www.
powtoon.com/sho w/
fW2DeDNwjEe/mis-
sao-4/)

Provocar uma 
discussão 
voltada para a 
relação da Ga-
mificação com a 
didática e trazer 
para embasar a 
discussão algum 
documento 
como vídeo, 
charge, imagem
ou jogo.

Teoria Antropoló-
gica do Didático 
(https://youtu.be/
uZt mt1y-yLc)

5 Apresentação 
em texto no pró-
prio ambiente.

Preencher 
uma cruzadi-
nha referente 
a Gamificação. 
Com as pala-
vras encontra-
das produzir 
um texto, 
contextuali-
zando-as de 
acordo com 
as discussões 
realizadas 
durante a 
semana
no fórum.

Campos Concei-
tuais (https://you-
tu.be/Wf K1DU-
-gQik)

 
Fonte: As autoras

Para cada atividade realizada no fórum era postado um badge 
(emblema) que é um símbolo ou indicador de realização de uma ta-
refa, como apresentado no quadro 2, sendo também um elemento da 
Gamificação.
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Quadro 2 - Badges utilizados na Gamificação

Badge Atividade reali-
zada

Badge Atividade reali-
zada

Preencher o ca-
dastro por email.

Interação indivi-
dual no fórum.

Equipe aceitar a 
missão

Interação de 
todos os partici-
pantes do grupo 

no fórum.

Postagem da 
missão.

Postagem da 
missão secreta 

no fórum.

Fonte: As autoras

Ferramentas utilizadas

Para esta Gamificação foram utilizadas 22 ferramentas, entre 
softwares e aplicativos da web 2.0: Moodle (ambiente que ocorreu 
a Gamificação); Temporizador Web Countdow (delimitar o tempo 
para início da atividade); Powtoon (criar as chamadas das missões); 
QR Code (criar e decodificar códigos CR); Paintbrusch (editar ima-
gens da progressão); Classtools (criar a roleta de sorteio das equipe 
de autores); Voki (criar chamadas das missões); Youtube (hospedar 
as filmagens dos sorteios das equipes); Word (criar as regras da ga-
mificação); PDF converter (converter as regras da gamificação); Slide 
Share (hospedar as regras da gamificação); Formulário Google Docs 
(criar o formulário de cadastro); Facebook (plataforma de apoio para 
divulgar as missões); Whatsapp (plataforma de apoio para divulgar 
das missões); Email (confirmar o cadastro); Hangout (plataforma de 
comunicação da equipe gestora); Camtasia (software de captura de 
imagem da tela do computador); Editor de vídeo (edição das imagens 
captadas pelo Camtasia); Flash Vortex (edição de banners em Flash); 
Eclipse Crossword (editor de palavras cruzadas online); Dropbox 
(hospedar a palavra cruzada); Doodle (plataforma de gerenciamento 
de horários); Sound Cloud (hospedagem para os áudios gravados na 
missão surpresa); e Excel (computar a pontuação das equipes).
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

A disciplina de Teoria Didáticas teve o Ambiente Virtual de 
Aprendizagem Moodle como suporte para alimentar as discussões 
promovidas nos fóruns semanais a cada teoria a ser estudada. O nos-
so objetivo de gamificar o fórum pode ser verificado na tabela 1.

Tabela 1 - Participação no ambiente Moodle, por Seminário, 
                 na disciplina de Teorias Didáticas

SEMINÁRIO

NÚMERO DE PARTI-
CIPANTES (SEM OS

PROPONENTES)

NÚMERO 
DE 

INTERAÇÕES

PARTICIPANTES 
QUE  RETORNA-

RAM À
INTERAÇÃO

NÚMERO DE 
RETORNO DO 

GRUPO
PROPONENTE

1 16 26 5 13
2 20 32 6 11
3 11 16 3 6
4 12 12 1 3
5 10 15 3 4
6 12 16 2 6
7 13 20 4 4

8 (Gamificação) 16 89 14 38
9 10 11 4 12

Fonte: As autoras

Quando o nosso tema foi objeto de estudo podemos observar o 
maior número de interações e retornos dos participantes, bem como 
do retorno da nossa equipe, destacando que esta foi a penúltima in-
teração no fórum, e o número de participantes foi equivalente ao da 
primeira semana.

O uso das plataformas Whatsapp e da rede social Facebook 
teve como objetivo manter um canal de comunicação para informar 
de maneira full time qual a equipe sorteada, a missão a ser realizada, 
além de possibilitar o esclarecimento de algumas dúvidas que sur-
giram durante a interação no Moodle. Os dois grupos também per-
mitiram que os participantes interagissem no sentido de motivar a 
participação.

Dentre os 22 participantes que preencheram o formulário de 
inscrição, 20 aceitaram ser adicionados no grupo Gamificação no 
Whatsapp e 17 efetivaram o aceite no grupo; e dos 21 que aceitaram 
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ser adicionados no grupo Gamificação no Facebook apenas 18 efeti-
varam o aceite.

As Missões

A equipe Distância Transacional sorteada para a missão 1 ini-
ciou a discussão com  base na entrevista do professor Luciano Mei-
ra (UFPE) concedida no 5º Simpósio Hipertexto e Tecnologias na 
Educação realizado em 2013, quando ele destaca as possibilidades da 
Gamificação na educação, esta entendida enquanto “um conjunto de 
metáforas para reinventar a escola, baseada na arquitetura de games” 
(MEIRA, 2013).

Nos comentários foi levantada a falta de motivação das crian-
ças e, sobretudo dos jovens em relação à escola, discurso frequente 
dos professores, bem como o caráter competitivo já presente na esco-
la, anterior e independente da cultura dos jogos digitais. Assim, que 
elementos da Gamificação poderiam ser utilizados no contexto esco-
lar como meio de possibilitar interações e provocar aprendizagens?

A missão 2 foi cumprida pela equipe Construtivismos, com 
a elaboração de um vídeo com as principais ideias apresentadas no 
texto base A Gamificação aplicada em ambientes de aprendizagem, de 
Marcelo Luis Fardo, disponível no Moodle. Nos comentários foram 
destaque que “a gamificação está longe de ser um remédio para todos 
os males da educação” (FARDO, 2013, p. 7) e que no nosso ambien-
te a produção, os cenários, a escolhas das ferramentas, e os desafios 
propostos, considerando as variáveis tempo e espaço, foram aspectos 
que constituíram a narrativa.

O grupo Mediação Tecnológica teve como missão buscar um 
texto do autor Mark M. Kapp e destacar algumas características so-
bre Gamificação além de levantar um ponto de discussão. O artigo 
Once Again, Games Can and Do Teach! (KAPP, 2013) apresenta algu-
mas pesquisas que concordam que os games ajudam a ensinar, e mais 
que isso, diversas pesquisas argumentam que esses podem impactar 
positivamente a motivação dos alunos.

A questão trazida pelo grupo foi “as características podem ser 
aplicadas em um ambiente escolar, sem necessariamente se fazer o 
uso de um jogo digital?”. Retomamos o vídeo da missão 1, quando 
Luciano Meira afirma que “a escola, mesmo sem games, já tem uma 
estrutura gamificada”. Seja por notas ou por conceitos, as escolas es-
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tabelecem uma competição que Meira classifica de “pobre”.
Segundo Kapp (2013) não apenas o ensino presencial, mas 

também a educação à distância por muitas vezes não resulta em ensi-
no. O que faz a diferença na transmissão da informação, no processo 
de aprendizagem, não é o equipamento que transmite a informação, 
mas o design do game. Mas como garantir que o conhecimento será 
abordado corretamente, como o professor que não domina essa ar-
quitetura de games, e a escola, poderão contribuir no processo ensi-
no aprendizagem? O debate deve ser sobre como podemos aprovei-
tar os elementos dos games para criar uma participação mais ativa e 
colaborativa dos alunos.

Neste momento chegamos a missão surpresa que poderia ser 
realizada por qualquer uma das equipes, tendo um tempo limitado. 
A equipe TAD gravou um áudio de uma criança de 7 anos que gosta 
muito de jogar futebol, tanto no videogame em casa quanto na es-
colinha. A criança percebeu que pode usar experiências dos games 
para o futebol na escolinha com a ajuda dos amigos, “quando o outro 
não está muito marcado eu jogo pra ele, e ele faz gol”. Isso nos leva a 
refletir sobre o que se aprende jogando games e como esses conheci-
mentos são reinvestidos em novos contextos.

A equipe de TD também trouxe o depoimento de duas crian-
ças que nos levou a refletir sobre os pontos positivos e negativos dos 
games, que são divertidos e podem ser usados para aprender, mas 
salientam gerar dependência, “vicia”. Também foi levantado que nem 
todos os games são divertidos, alguns podem motivar, outros não, e 
“se a escola fosse só com jogos digitais seria chato passar quatro ho-
ras só com games”, visão equivocada do que é gamificação.

A equipe sorteada para a missão 4, a TAD, trouxe um vídeo e 
um jogo online para levantar a discussão sobre a relação entre Gami-
ficação e Didática, e o texto Tecnologia como aliada nas escolas Pro-
fissionais da área buscam inovações para sistema de ensino de Guerra 
(2015) que traz entrevistas com dois professores que utilizam jogos 
didáticos como recursos materiais nas suas aulas.

A última missão, resolvida pela equipe CC, foi a produção de 
um texto com as palavras da cruzadinha (gamificação, jogadores, 
games, colaboração, motivação, missão, desafio, regras, premiação e 
feedback) a ser resolvida, que constituem os principais conceitos e 
elementos dos games utilizados na nossa proposta de Gamificação, o 
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que sintetizou bem a compreensão do tema e a discussão realizada ao 
longo da semana no ambiente Moodle.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O nosso trabalho teve como objetivo gamificar o ambiente 
Moodle na disciplina de Teorias didáticas do curso de doutorado do 
Edumatec - UFPE. A partir do fórum de discussão ao longo de uma 
semana diversas missões foram realizadas pelos grupos para debater 
o tema Gamificação. Todas as interações dos grupos nas missões ga-
rantiam pontuação, e um ranking era publicado frequentemente de 
modo que os grupos pudessem se motivar para acumular mais pon-
tos, pois ao final das missões um grupo seria o vencedor.

A motivação dos participantes pode ser verificada ao compa-
rarmos o aumento das interações em comparação com os demais se-
minários realizados, apenas com o recurso do fórum do Moodle. O 
acompanhamento dos grupos em tempo real despertou o elemento da 
competição quando as mensagens de missão aceita, missão cumprida 
e pontuação extra eram recebidas e informadas através de badge.

A realização das missões levou alguns participantes a reverem a 
sua relação com as tecnologias por terem sido motivados a aprender 
também a elaborar vídeos, a gravar um áudio e postar no grupo, a bai-
xar aplicativos no celular ou no computador para conseguir realizar a 
leitura de um texto, e ainda o interesse em buscar utilizar outros recur-
sos que foram utilizados pelo nosso grupo como, por exemplo, a roleta.

Concluímos que a Gamificação pode ser uma estratégia que po-
tencializa a interatividade e aprendizagem colaborativa. Além disso, 
que a motivação, o feedback rápido sem estar centrado em notas e a 
premiação são elementos essenciais da Gamificação. Mas não menos 
importante é desafio pedagógico encarado pelo professor ao gamifi-
car suas atividades com responsabilidade e coerência, sem esquecer 
o conteúdo que deve ser transmitido, levando seus alunos a um outro 
patamar de aprendizagem. Esta sim, não é uma missão fácil!

REFERÊNCIAS

BISSOLOTTI, Katielen;NOGUEIRA, Hamilton Garcia; PEREIRA, Alice 
Theresinha Cybis. Potencialidades das mídias sociais e da gamificação na 
educação a distância. RENOTE - Revista Novas Tecnologias na Educa-



38

ção. UFRGS, Porto Alegre. dezembro, 2014, V. 12, nº 2, pp.1-11.
BROUSSEAU, Guy. Introdução ao estudo das situações didáticas: 
conteúdos e métodos de ensino. São Paulo: Ática, 2008.
FARDO, Marcelo Luis. A gamificação aplicada em ambientes de apren-
dizagem. RENOTE - Revista Novas Tecnologias na Educação. UFRGS, 
Porto Alegre. julho, 2013, V. 11, nº 1, pp.1-9.
GUERRA, Juliana. Tecnologia como aliada nas escolas Profissionais 
da área buscam inovações para sistema de ensino. 2015. Disponível 
em: <https://storify.com/100781/trabalho-diferenciado-nas-escolas>. 
Acesso em: 14 de junho 2015.
GRANDO, Regina Célia. O conhecimento matemático e o uso de jogos na 
sala de aula. Tese (Doutorado). UNICAMP. Campinas, São Paulo, 2000.
KAPP, Karl M. The Gamification of Learning and Instruction: Game-based 
Methods and Strategies for Training and Education. Pfeiffer, 2012.
  . Once Again, Games Can and Do Teach! 2013. Disponível 
em: <http://www.learningsolutionsmag.com/articles/1113/once-again-
-games-can-and-do-teach> Acesso em: 13 de junho 2015.
LUCENA, Carlos José Pereira de. (org.). Novas estratégias de avalia-
ção online: aplicações e implicações em um curso totalmente a distân-
cia através do ambiente Aulanet. In: SILVA, Marco; SANTOS, Edméia 
(orgs.). Avaliação da aprendizagem em educação online. São Paulo: 
Edições Loyola, 2006. p. 369-385.
MEIRA, Luciano. Entrevista sobre a conferência A falência da aula 
e a reinvenção da escola. In: 5º Simpósio Hipertexto e Tecnologias na 
Educação 2013. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-
-FoYdhcSZ6w> . Acesso em: 08 maio 2015.
MOORE, Michael. Three types of interaction. In: American Journal of 
Distance Education. V.3, 2ª edição, 1989, p.1-7.
NETTO, Carla. Interatividade em Ambientes Virtuais de Aprendizagem. 
In: FARIA, Elaine Turk (org.). Educação presencial e virtual: espaços com-
plementares essenciais na escola e na empresa. Porto Alegre: EDIPUCRS, 
2006. p. 51-69.
SILVA, Marco. Sala de aula interativa. 3. ed. RJ: Quartet, 2002.
VIANNA, Ysmar; VIANNA, Maurício; MEDINA, Bruno; TANAKA, 
Samara. Gamification. In: Como reinventar empresas a partir de jo-
gos. MJV Press: Rio de Janeiro, 2013.



AS APLICAÇÕES DO KAHOOT! 
COMO TECNOLOGIA EDUCATIVA

Márcia Regina de Araujo Amico 

Jhony Pereira Moraes 

Raquel Prá 

3



40

1 INTRODUÇÃO

O olhar diferenciado para a emergência dos games, não só 
como entretenimento mas como um componente de diversos espa-
ços da sociedade contemporânea, mobiliza pesquisadores a olharem 
essa ferramenta como uma prática pedagógica coerente e condizente 
com as atuais demandas do mundo digital. Na educação, a utilização 
da tecnologia apoia em diversos aspectos, porém, a motivação e o 
engajamento dos estudantes ainda é motivo de preocupação e aten-
ção. A motivação é um processo psicológico no qual interagem as 
características ambientais percebidas pelos estudantes e isso implica 
que ela é influenciada por mudanças no contexto ao qual elas estão 
inseridas quanto as que ocorrem dentro de si (HUERTAS, 2001). Ela 
é um aspecto essencial no processo de aprendizagem pois a intensi-
dade e qualidade do envolvimento exigido para aprender dependem 
dela (WILLIAMS, WILLIAMS, 2011). Já o engajamento dos estudan-
tes pode ser definido como o nível de participação e interesse intrín-
seco que um aluno apresenta na escola e que envolve comportamen-
tos como persistência, esforço, valores positivos de aprendizagem, 
entusiasmo e interesse (AKEY, 2006). 

E com o intuito de mitigar os problemas de aprendizagem é 
que a gamificação pode se apresentar como possível alternativa 
(KLOCK, CARVALHO, ROSA, GASPARINI, 2014), através de jogos 
educacionais projetados para ensinar as pessoas sobre um determi-
nado assunto, expandir e revisar conceitos, ou ajudá-las a aprender 
uma habilidade ou mudança de atitude (DEMPSEY, RASMUSSEN, 
LUCASSEN, 1996). Eles possuem atividades focadas em metas, evi-
denciam o progresso do jogador e geram mecanismos de recompen-
sa (DICKEY, 2005) e esses mecanismos de recompensa podem medir 
os progressos educacionais através do rastreamento das metas e ta-
refas que ainda faltam para o jogador chegar em condição de vitória/
aprendizagem (GLOVER, 2013). Ao se trabalhar com pontuações e 
níveis de experiência, o usuário é instigado a buscar atividades para 
cumprir seus objetivos e, ao criar suas metas e tarefas em conjunto 
com outros usuários, eles interagem com o sistema de forma autôno-
ma e dialogam entre si aumentando o senso de amizade e comunida-
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de (KLOCK, CARVALHO, ROSA, GASPARINI, 2014).
 Dentro desse contexto o Kahoot!, como ferramenta, se pro-

põe a envolver os alunos através de questionários, discussões e pes-
quisas pré-elaboradas semelhantes a jogos (DELLOS, 2015). O obje-
tivo do Kahoot!, segundo seus criadores, é ser uma plataforma basea-
da em jogo que torna a aprendizagem divertida (IZEKI et al., 2016). 
Suas aplicações em diversos assuntos e disciplinas são objetos desse 
estudo que, através da revisão de estudos que já utilizaram o Kahoot! 
como ferramenta, pretende mostrar sua aplicabilidade e elencá-lo 
como uma importante ferramenta de auxílio à tecnologia educativa.

2 METODOLOGIA

Utilizou-se neste trabalho uma pesquisa de cunho qualitativo, 
exploratório, com base de pesquisa descritiva e bibliográfica. Roesch 
(2009) afirma que um estudo qualitativo busca a compreensão do 
contexto, oferecendo melhores condições de avaliação. Berverian 
(2007) argumenta que o caráter exploratório da pesquisa relaciona-
-se à aproximação do pesquisador ao campo de análise, pois enten-
de-se que ele desconhece a realidade apresentada. Indo além, esse 
tipo de pesquisa oferece versatilidade e flexibilidade. Triviños (1987) 
evidencia que na pesquisa descritiva o pesquisador busca descrever 
os fatos e fenômenos de uma realidade. Já Fonseca (2002) diz que 
uma pesquisa bibliográfica é realizada a partir da análise de fontes 
teóricas publicadas, tais como artigos científicos e livros.
3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Gamificação

O termo “gamificação” (do original inglês: gamification) signi-
fica a aplicação de elementos utilizados no desenvolvimento de jogos 
eletrônicos, tais como estética, mecânica e dinâmica, em outros con-
textos não relacionados a jogos (KAPP, 2012). O interesse pela gami-
ficação e seu uso tem aumentado na área de educação (LEE, DOH, 
2012; DOMÍNGUEZ et al., 2013) e este interesse pode ser explicado 
principalmente pelo seu potencial em influenciar, engajar e motivar 
(KAPP, 2012). A gamificação originou-se como um método aplicado 
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em programas de marketing e aplicações para web com o propósi-
to de motivar, engajar e fidelizar clientes e usuários, e utiliza como 
elementos básicos a narrativa, sistema de feedback e recompensas, 
conflito, cooperação, competição, objetivos e regras claras, níveis de 
tentativa e erro, diversão, interação entre outros (ZICHERMANN e 
CUNNINGHAM, 2012). Ela pressupõe o uso de elementos dos ga-
mes sem que o resultado final seja um game completo, ou seja, ela 
aborda um problema de forma lúdica sem implicar em contemplar 
objetivos e seguir uma metodologia precisa e proporciona um campo 
em que os estudantes conseguem visualizar o efeito de suas ações e 
aprendizagem, na medida em que fica mais fácil compreender a rela-
ção das partes com o todo. Além disso, os indivíduos sentem que suas 
ações fazem sentido dentro de uma causa maior (FARDO, 2013).

A   gamificação    pode    ser    encontrada    em    inúmeros     ti-
pos     de     aplicações, desde sistemas para melhorar a produtividade 
na indústria, finanças, saúde, entretenimento, sustentabilidade e na 
educação (KLOCK, CARVALHO, ROSA, GASPARINI, 2014).

3.2 Kahoot!

 O Kahoot! é uma plataforma de aprendizagem gratuita ba-
seada em jogos que tem como missão institucional “desbloquear o 
potencial mais profundo de cada aluno de todas as idades e em todos 
os contextos” através de um aprendizado divertido, mágico, inclusivo 
e envolvente (KAHOOT! – site, 2017). Nesta plataforma é possível 
criar um questionário, uma discussão ou uma pesquisa que podem 
ser respondidos por usuários que estejam conectados à internet por 
meio de computadores, tablets ou smartphones.  Para entender o seu 
funcionamento, explicita-se abaixo o passo a passo para o cadastro 
nesta plataforma de ensino virtual. Antes, é importante salientar que, 
assim como outras ferramentas tecnológicas utilizadas pelo profes-
sor, o Kahoot! é utilizado com a finalidade de apoio à organização e 
planejamento da aula, e não como uma ferramenta substitutiva para 
o tratamento dos conteúdos lecionados pelo professor.
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4 RESULTADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Figura 1 – Site Kahoot!

Ao acessar o site, o usuário irá deparar-se com a tela acima (Fi-
gura 1). Assim, deverá realizar o cadastro no site, clicando no comando 
“Sign up”, no canto superior direito da tela, indicado em cor vermelha.

Figura 2 – Escolha do tipo de usuário
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Após o acesso demonstrado na Figura 1, você deverá escolher 
o tipo de usuário (Figura  2), ou seja, se acessará a plataforma como 
professor, estudante, apenas como uma forma de socialização ou 
para o trabalho.

Figura 3 – Formas de cadastro

 De acordo com a Figura 3, aci-
ma, é possível o cadastramento no site 
de duas maneiras diferentes: a primei-
ra, através de uma conta no Google 
(Gmail), e a segunda forma é o cadastro por outra hospedagem de 
e-mail (Hotmail e Yahoo, por exemplo). Com a definição da via de 
cadastro, inicia-se o preenchimento do cadastro (Figura 4). Após o for-
necimento das informações requeridas, clica-se na opção Join Kahoot.

Figura 5 – Página do usuário
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 Finalizado o cadastro, o site direciona o usuário a sua página 
pessoal (Figura 5), onde são encontradas diferentes ferramentas de 
apoio, tais como “encontrar kahoots”, “FAQ” e “suporte”. Também é 
possibilitada construção de kahoots (jogos). Para isso, deve-se aces-
sar a opção “New K!”, no canto esquerdo superior. Para conferir os 
kahoots criados (que são armazenados na página do usuário), aces-
sar-se a opção “My Kahoots”.

Figura 6 – Iniciando um Kahoot

 A Figura 6 demonstra os primeiros passos para a realização 
de um kahoot. Para que você consiga produzir um kahoot, deve-se 
acessar a opção “Make my first quiz” (Fazer meu primeiro jogo – tra-
dução dos autores).

Figura 7 – Modalidades de kahoot

 Na plataforma do Kahoot! é permitido ao usuário quatro 
formatos de jogos: quiz, jumble, discussion e survey, como mostra a 
Figura 7. Como foco deste estudo, prioriza-se a discussão acerca do 
formato Quiz, pois este tipo de Kahoot é um dos mais utilizados em 
sala de aula, principalmente em nível de graduação, uma vez que na 
modalidade Quiz é possível a elaboração de questões e a definição de 
quatro alternativas como respostas. O jogo busca a interação entre 
colegas e com o professor da disciplina.
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 O aluno possui até 30 segundos para a escolha da alternati-
va que considera correta para a questão proposta. A definição das 
alternativas se dá através do seu smartphone, entretanto, elas são in-
dicadas através de formas geométricas, sendo que as questões são 
disponibilizadas por meio de um equipamento projetor, para que o 
grande grupo possa participar.

Figura 8 – Passo a passo para a elaboração de um “quiz”

Para a elaboração de um Quiz (Figura 8) um conjunto de infor-
mçaões é solicitado ao usuário. A figura acima representa a tela onde 
dissertamos as informações para identificação do Quiz. Nela deve-se 
informar o título (até 95 caracteres), a descrição (palavras que sim-
bolizem o conteúdo do quiz), a visualização, o idioma e o público-
-alvo do kahoot (estudantes, universitários, negócios, eventos etc.). 
O usuário também pode inserir recursos de crédito (autoria, caso o 
Quiz seja de uma fonte específica) e até mesmo um link para vídeos).

Finalizada essa etapa, deve-se clicar sobre a opção “Ok, go” 
(canto direito superior). Esse comando direciona o usuário à página 
de estruturação do Quiz.

Figura 9 – Página de questões
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 A Figura 9 representa a tela onde o usuário elabora as ques-
tões do Quiz. Portanto, deve- se acessar o comando “+” (Add ques-
tion), onde o usuário será levado à página de elaboração de questões. 
Serão possíveis quatro alternativas por pergunta; define-se o tempo 
de resposta; e escreve-se as alternativas com no máximo 30 carac-
teres. Ao lado de cada questão (caixa de resposta) haverá um ícone 
com um “v” no interior. Logo, para a alternativa correta, seleciona- se 
esse ícone.

 O usuário poderá adicionar mais questões, realizando o mes-
mo processo, ou, caso queira finalizar o Quiz, deverá seleiconar a 
opção “Save”, no canto superior direito da tela.

 Observe na Figura 9 a questão “O que é educação à distân-
cia?”. Veja que existem 3 opções ao lado direito da questão (3 ícones - 
laranja, azul e cinza). Respectivamente, você poderá Editar, Duplicar 
ou Excluir essa pergunta. Também, poderá selecionar o tempo de 
resposta para ela, como demonstrado na figura.

Figura 10 – Encerrando o Quiz
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 Conforme a Figura 10, ao usuário são permitidas 4 opções: 
editar (Edit it), visualizar (Preview it), jogar (Play it) ou comparti-
lhar (Share it) (traduções livres). Neste estudo, abordaremos a opção 
“Play it” (Figura 11).

Figura 11 – Modalidades do kahoot

 De acordo com a Figura 11, há duas opções (modalidades 
de jogo): modo “Classic” ou modo “Team mode”. No primeiro os jo-
gadores participam individualmente, enquanto que no segundo, os 
participantes jogam em uma espécie de time ou equipe.

Figura 12 – Tela inicial do jogo
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 Após a escolha da modalidade, o usuário será direcionado 
para a tela do jogo. A participação das pessoas só permitida inserindo 
em seu smartphone (claro, na medida em que acessa o site (https://
kahoot.it/). Os jogadores devem acessar o kahoot com o “Game PIN” 
solicitado, inserindo o seu nome ou pseudônimo como sua identifi-
cação.  Os jogadores (nomes ou pseudônimos) aparecem nessa tela 
(Figura 12), e assim que todos já estejam cadastrados, seleciona-se a 
opção “Start”, no canto superior direito, para iniciar o jogo.

Importante salientar que, a princípio, os jogadores podem 
questionar a sistemática do jogo ou até mesmo ficarem confusos em 
como deve ser a sua participação. Por isso, é fundamental que o ins-
trutor/professor oriente-os antes de iniciar o kahoot, também sendo 
uma forma de sensibilização à ferramenta.

Complementando a etapa de descrição da ferramenta Kahoot!, 
foram encontrados 16 artigos publicados entre 2016 e 2017. Destes, 
houve uma prevalência de aplicação no Ensino Superior (7 pesqui-
sas), seguido do Ensino Médio (5 pesquisas), Inglês (3 pesquisas), e 
Ensino Fundamental (1 pesquisa). Os assuntos abordados possuem 
níveis de aplicação variados, fatos esses evidenciados no Quadro 1.

Quadro 1 – Aplicação do Kahoot!

Aplicação do Kahoot!  Nível  de Aplicação  Ano de publicação

Gerência de Projetos Ensino Superior 2016
Gerência de Projetos Ensino Superior 2016
Gerência de Projetos Ensino Superior 2017
Química (Isomeria) Ensino Superior 2017

Programação de Computadores Ensino Superior 2016
Tecnologia da Informação Ensino Superior 2016

Metodologia do Ensino Superior Ensino Superior 2017
Física Ensino Médio 2016

Matemática Ensino Médio 2016
Química Ensino Médio 2016

Saúde em Educação Física Ensino Médio 2016
Avaliação e Reforço de conteúdo Ensino Médio 2017

Inglês Língua estrangeira 2016
Inglês Língua estrangeira 2017
Inglês Língua Estrangeira 2017

Literatura Ensino Fundamental 2016

Fonte: Autores (2017)
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4 CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A gamificação como tendência emergente na área de educa-
ção demonstra seu potencial de uso por meio da análise das plata-
formas que são utilizadas com fins didáticos. Este é o caso do game 
Kahoot!. Constata-se através dos estudos analisados neste trabalho 
que esta ferramenta possui potencial para ser utilizada com e por di-
ferentes públicos. A análise da interface e funcionalidade da platafor-
ma sugerem facilidade de utilização por professores e alunos advinda 
do formato amigável da ferramenta. Dentre as funcionalidades do 
Kahoot!, a modalidade Quiz - avaliada no estudo - indica o potencial 
deste para diversificar a experiência de ensino tornando-a divertida 
e promovendo engajamento e motivação por parte dos alunos.

 Sugere-se sejam realizados estudos futuros, de forma longi-
tudinal, para avaliar a efetividade da plataforma ao longo do tem-
po, na percepção de estudantes e professores.  Considera-se 
importante também avaliar a eficácia da ferramenta não apenas por 
meio da percepção subjetiva de seus usuários, mas com a utilização 
de uma escala que minimize esse viés e meça os resultados de apren-
dizagem de forma mais objetiva.

Os avanços tecnológicos constantes apontam para a rapidez 
na obsolência de softwares e diversas tecnologias. Em função disso, 
considera-se importante avaliar se o Kahoot! bem como outras plata-
formas oriundas da gamificação, demonstra potencial para se tornar 
uma tendência consolidada na área de educação ou será apenas um 
modelo a ser substituído com o passar do tempo para atender novas 
demandas sociais.
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INTRODUÇÃO

A utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TICs) pela sociedade civil é crescente na esfera da administração 
pública,  e o acesso à informação de utilidade pública é um direito 
fundamental que permite aos cidadãos a participação na vida polí-
tica, social e económica dos Países. A necessidade do acesso à infor-
mação por parte dos cidadãos é condição essencial para a construção 
de um Estado Democrático, pois, este acesso garante não só a partici-
pação dos cidadãos nos assuntos de interesse público, como também 
a transparência das instituições públicas que tem como missão prin-
cipal servir o cidadão. Segundo Eq-anp (2014), a Web desde o seu 
surgimento tem sido uma das ferramentas mais proeminentes para 
a disseminação de informação sob base da Internet. Sendo a Web 
de acordo com Primo (2007), um serviço online que potencializa as 
formas de publicação, partilhamento e organização de informação, 
vários governos usam esse meio para a difusão de informação. Se-
cundado pelo Mezzaroba, et al. (2016), para o exemplo do Brazil, o 
governo federal tem investido em várias acções de formas a informa-
tizar os seus serviços, espaços para participação e interação (e-Gov) 
com objectivo de aproximar o cidadão. Para a disponibilização de 
informação a governação electrónica é realizada através de portais 
electrónicos. Como por exemplo, existem vários países do mundo 
que estão investindo no mesmo modelo de difusão de informação. 
Neste contexto, não basta apenas difundir as informações através da 
Web/Internet, mas também é necessário obedecer a criterios e re-
gras para que a acessecibilidade de informação seja capaz de chegar a 
qualquer cidadão independentemente das suas necessidades.

É fundamental mencionar a importância da universalidade que a internet 
proporciona para as pessoas, não só por ela garantir maior acesso a dados, 
mas por também permitir que seja possível que pessoas com algum tipo de 
deficiência tenham acesso aos mesmos tipos de informações que qualquer 
um teria no mundo física ( Almeida, et.al, 2016).

A mesma ideia é comungada por vários autores como Maia, 
Turine, Sandim, & Paiva (2010), (Henry, n.d.), entre outros, quanto a 
universalidade no acesso a informação.
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O Governo Moçambicano tem vindo a investir em portais elec-
trónicos para a distribuição de informação aos cidadãos. Cada Mi-
nistério possui serviços online para o cidadão em formas de portais. 
Numa pesquisa feita através de serviços [1],[2],[3] que classificam os 
sites mais acedidos pelos moçambicanos, constatou-se que nenhum 
dos portais do governo constam nos top 100 sites mais acedidos em 
Moçambique. Se no último censo  populacional de 2017 Moçambi-
que contava com uma população quantificado em vinte e sete milhões 
dentre estes alguns com necessidades especiais e assumindo que todos 
precisam de informação oficial, então porque é que os portais do go-
verno não fazem parte dos sites de preferência dos Moçambicanos? 

Esta pesquisa visa analisar as possíveis causas da fraca adesão 
aos portais governamentais em Moçambique. Este estudo apresen-
ta uma revisão bibliográfica sobre acessibilidade Web e modelos de 
avaliação de acessibilidade, e-gov e um estudo sobre os principais 
portais do governo aplicando métodos escolhidos de avaliação de 
acessibilidade automática de formas a criar conclusões sobre a ques-
tão colocada. 

2 ACESSIBILIDADE WEB

Existem duas perspectivas e interpretação sobre acessibilida-
de: (1) – sob ponto de vista do projectista segundo Maia et al. (2010), 
a acessibilidade Web pode ser vista como as práticas para criar si-
tes que possam ser utilizados por todos os usuários, especialmente 
por pessoas com deficiência. (2) – de acordo com  Eq-anp (2014), 
citando (W3C, 2005) nesta perspectiva a acessibilidade preocupa-
-se com a forma como as pessoas que possuem alguma limitação, 
ou deficiência podem perceber, compreender, navegar, interagir e 
contribuir com a Web, independentemente do tipo de deficiência 
quer seja visual, auditiva, física, cognitiva, neural ou ainda a situa-
ção quer seja temporal ou situacional como por exemplo a largura 
de banda limitada ou o tipo de dispositivo usado para aceder a in-
formação na Web. 

A Acessibilidade Web é um factor propulsor da Inclusão In-
formacional e Digital na medida em que proporciona igualdade de 
acesso aos usuários, incluindo assim os usuários com necessidades 
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especiais (Cusin & Vidotti, 2009). Garantir o acesso inclusivo aos 
conteúdos disponibilizados na Web vai além da inclusão digital. Esta 
estende-se até a inclusão social. É assim que de acordo com Eq-anp 
(2014),  olhando para a perspectiva do desenhador, reitera que o pro-
jectista tem a responsabilidade social em desenvolver soluções que 
respondam as recomendações básicas da acessibilidade Web.

De acordo com Eq-anp (2014), a W3C World Wide Web Con-
sortium nos últimos vinte anos tem vindo a promover e consciencia-
lizar os desenvolvedores de sistemas de informação sobre a impor-
tância da acessibilidade Web. 

Uma forma de amenizar os obstáculos de acesso ao conteúdo 
Web é a utilização de recomendações que direcionam a promoção 
da acessibilidade. Estas recomendações têm como objetivo encorajar 
projetistas a desenvolverem sites conforme especificações, possibili-
tando a conformidade com tecnologias assistivas para que usuários 
com deficiência possam interagir com o conteúdo Web (Maia et al., 
2010).  De acordo com Ribera et al. (2009) e Eq-anp (2014), a princi-
pal recomendação de acessibilidade Web existente é WCAG, criada e 
homologada na sua versão desde 2008 pela W3C/WAI e compreen-
de quatro princípios básicos: (i) Perceptível, (ii) Operável, (iii) com-
preensível e (iv) Robusto. Para Maia et al. (2010),  para aproximar às 
suas necessidades, alguns países criaram suas próprias leis e regu-
lamentação de acessibilidade Web. E infelizmente, em Moçambique 
não existe nenhuma referência ou recomendação personalizada para 
verificar a acessibilidade sites.

 3 DIRECTRIZES DE ACESSIBILIDADE WEB

A. Modelo de acessibilidade WCAG

Em 1994, Berners Lee fundou o World Wide Web Consortium 
(W3C), uma sociedade de empresas de tecnologia cuja missão é regu-
lamentar os assuntos ligados à Web e elaborar padrões para a constru-
ção de seus conteúdos, tornando-a universalmente acessível. Assim, 
com o objectivo de torná-lo acessível, segundo Tangarife & Mont’Al-
vão (2005) e Rocha & Duarte (2012), o W3C comitê formado por 
grandes empresas, criou o Web Accessibility Initiative designado por 
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WAI, cuja função é elaborar diretrizes para que a Web seja acessível 
para as pessoas com deficiências ou em condições especiais de acesso.

Segundo Rocha & Duarte (2012), as primeiras directrizes de 
acessibilidade de conteudos na Web (WCAG 1.0) foram lançados em 
1999 e constituem uma das principais referências. É um documento 
constituido por um conjunto de quatorze directrizes. Cada directriz 
associa a verificação e explica e oferece o suporte de como ela deve 
ser aplicada. Em 2008 com o avanço tecnologico, houve a necessida-
de de actualizar o WCAG 1.0 para WCAG 2.0. 

WCAG 2.0 que, embora não tenha substituído ou invalidado a 
primeira versão, têm seu uso recomendado para a criação de novos 
conteúdos e para a atualização dos já existentes (Rocha & Duarte, 
2012), citando W3C (2008). 

Para Bach, Ferreira, Silveira, & Nunes (2009), apresenta dois 
níveis fundamentais (i) nível de prioridade e (ii) nível de conformi-
dade. A WCAG possui três níveis de prioridades associadas o pri-
mário, secundário e terciário e cada nível de prioridade existe uma 
verificação a qual pode mudar de acordo com as condições. Dessa 
forma, foi definido que as necessidades de acesso aos conteúdos de-
vem ser divididas em três níveis de acessibilidade: Prioridade 1 – Ní-
vel A (pontos que os criadores de conteúdo na Web devem satisfazer 
inteiramente), Prioridade 2 – Nível AA (pontos que os criadores de 
conteúdo na Web deveriam satisfazer) e Prioridade 3 – Nível AAA 
(pontos que os criadores de conteúdos na Web podem satisfazer)
(Tangarife & Mont’Alvão, 2005).

De igual modo, a conformidade estabelecem três níveis classi-
ficadas de seguinte formas: (i) nível de conformidade A, que indica 
que todas as recomendações dadas na prioridade A foram atendidas; 
(ii) nivel AA, garante que as recomendações das prioridades A e AA 
foram atendidas; o terceiro nível de acessibilidade, nivel AAA verifi-
ca o grau de cumprimento das três prioridades.

B. Modelo de acessibilidade MAG

Modelo de Acessibilidade em Governo eletrônico MAG já vai 
na sua terceira versão: o e-MAG 3.0. segundo Dumont, Oliveira, 
& Eler (2015). O Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico 
(e-MAG) é composto por um conjunto de recomendações que de-
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vem ser consideradas no desenvolvimento e adaptação de conteúdos 
do Governo Brasileiro na Web. Foi elaborado a partir de um estudo 
comparativo entre as normas de diversos países e o WCAG e é com-
posta por duas perspectivas: (a) – A técnica cujo modelo é voltada 
aos profissionais que atuam no desenvolvimento; (b) a do cidadão 
que é documento voltado ao público em geral, permite uma com-
preensão mais geral do modelo com foco no cidadão.

Essa visão apresenta as diretrizes e recomendações de acessibi-
lidade, com informações técnicas que auxiliam o projetista na con-
cepção das interfaces. Nessa Visão também são descritas as etapas do 
Processo de Acessibilidade. O e-MAG possui oito diretrizes e cada 
diretriz tem um conjunto de recomendações(Bach et al., 2009).

Segundo Abou-Zahra et al. 2006 citado por Bach et al. (2009), 
recomenda que para identificar os níveis de conformidade de um 
site sugere a utilização de ferramentas automatizadas de avaliação 
de acessibilidade que verifiquem a conformidade dos sites com as 
directrizes de acessibilidade.

4 Métodos aplicados

O método de pesquisa adotado foi baseado em uma aborda-
gem exploratório-descritivo, na qual, por meio de ferramentas de 
avaliação automática de código Web e visibilidade, quantificaram-se 
as ocorrências de erros e alertas presentes em sites governamentais. 
A avaliação foi feita através da ferramenta DaSilva, uma ferramenta 
brasileira. Embora existam várias ferramentas como Hera, DaSilva, 
Examinator e CynthiaSays, entre outras, neste estudo utilizou-se o 
DaSilva. Um outro factor que contribuiu na escolha do DaSilva é 
pelo facto de já ter sido utilizado por mais de 10 anos e tem a capaci-
dade de validar os padrões WCAG e MAG. Neste foi testado o site do 
Portal do Governo Moçambicano, o Portal do Ministério da Função 
Pública e do Instituto Nacional de Segurança Social, Ministério de 
Educação e Cultura, e Ministério da Saúde. A escolha destes minis-
térios foi devido ao número de trabalhadores que estes possuem e da 
relevância dos serviços que eles prestam ao cidadão.
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5  AVALIAÇÃO DA ACESSIBILIDADE EM PORTAL DO 
     GOVERNO DE MOÇAMBIQUE

O primeiro site avaliado foi o portal do  Governo aplicando 
os dois modelos a e-MAG e WCAG e o portal apresenta 99 erros e 
253 – WCAG

Erros
Prioridade 
- WCAG

Avisos - 
WCAG e-MAG Sites

1 2 3 1 2 3 Erros Avisos

99 90 9 0 13 22 218 45 41 Portal do Governo de 
Moçambique

Tabela 1 -  Relatório de erros e avisos da W3C e e-MAG

Erros W3C
PONTOS DE VERIFICACAO OCORRÊN-CIAS LINHA(S)

1.1.1 Conteúdo Não Textual: Todo o conteúdo não textual 
que é apresentado ao usuário tem uma alternativa 
em texto que serve um propósito equivalente.

7 654 , 670 , 686 , 
702 , 1278 , 
1280 , 1418

1.3.1 Informações e Relações: As informações, a estrutura 
e as relações transmitidas através de apresentação 
podem ser determinadas de forma programática ou 
estão disponíveis no texto.

63 1274 , 1278 , 
1279 , 1280 , 

1283 , 
1284 ,1285 , 
1286 , 1287 , 
1288 , 1289 , 
1294 ,1295 , 
1296 , 1297 , 
1298 , 1301 , 
1304 ,1309 , 
1312 , 1315 , 
1318 , 1321 , 
1324 ,1327 , 
1332 , 1335 , 
1338 , 1341 , 
1344 ,1347 , 
1350 , 1355 , 
1358 , 1361 , 
1364 ,1367 , 
1370 , 1373 , 
1378 , 1381 , 
1384 ,1387 , 
1390 , 1393 , 
1396 , 1519 , 
1522 ,1531 , 
1532 , 1557 , 
1558 , 1583 , 
1584 ,1609 , 
1610 , 1635 , 
1636 , 1657 , 
1658 ,1683 , 
1684 , 1102

3.3.2 Etiquetas ou Instruções: Etiquetas ou instruções são 
fornecidas quando o conteúdo exigir a entrada de 
dados por parte do usuário.

1 1102
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PONTOS DE VERIFICACAO OCORRÊN-CIAS LINHA(S)

4.1.2 Nome, Função, Valor: Para todos os componentes 
de interface de usuário (incluindo, mas não se 
limitando a: elementos de formulário, links 
e componentes gerados por scripts), o nome 
e a função podem ser determinados de forma 
programática; os estados, as propriedades e os 
valores que podem ser definidos pelo usuário podem 
ser definidos de forma programática; e a notificação 
sobre alterações a estes itens está disponível para 
agentes de usuário, incluindo tecnologias assistivas.

1 1102

1.3.1 Informações e Relações: As informações, a estrutura 
e as relações transmitidas através de apresentação 
podem ser determinadas de forma programática ou 
estão disponíveis no texto.

1 1138

3.3.2 Etiquetas ou Instruções: Etiquetas ou instruções são 
fornecidas quando o conteúdo exigir a entrada de 
dados por parte do usuário.

1 1138

4.1.2 Nome, Função, Valor: Para todos os componentes 
de interface de usuário (incluindo, mas não se 
limitando a: elementos de formulário, links 
e componentes gerados por scripts), o nome 
e a função podem ser determinados de forma 
programática; os estados, as propriedades e os 
valores que podem ser definidos pelo usuário podem 
ser definidos de forma programática; e a notificação 
sobre alterações a estes itens está disponível para 
agentes de usuário, incluindo tecnologias assistivas.

1 1138

2.4.1 Ignorar Blocos: Está disponível um mecanismo para 
ignorar blocos de conteúdo que são repetidos em 
várias páginas Web.

11 198 , 199 , 201 , 
714 , 715 , 1430 , 

1431 ,1469 , 
1470 , 1515 , 

1516

2.4.4 Finalidade do Link (Em Contexto): A finalidade de 
cada link pode ser determinada a partir apenas do 
texto do link ou a partir do texto do link juntamente 
com o respectivo contexto do link determinado de 
forma programática, exceto quando a finalidade do 
link for ambígua para os usuários em geral.

3 1278 , 1280 , 
1418

3.1.1 Linguagem da Página: A Linguagem humana pré-
definida de cada página Web pode ser determinada 
de forma programática.

1 4

Tabela 2 - Relatório de erros – W3C

Avisos – W3C (Ver 

Para visualizar os dados referentes aos avisos, veja Tabela 3 -  
Relatório de avisos – W3C,  Anexo A, à página 120.
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

Erros
Prioridade - 

WCAG
Avisos - 
WCAG e-MAG

Sites
1 2 3 1 2 3 Erros Avisos

160 154 6 0 14 20 111 135 31 Portal do Ministério da Saúde

Tabela 4 - Relatório de erros e avisos da W3C e e-MAG

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Erros
Prioridade 

- WCAG
Avisos - 
WCAG e-MAG Sites

1 2 3 1 2 3 Erros Avisos

203 193 10 0 14 34 149 90 38 Portal do Ministério da Saúde

Tabela 5 - Relatório de erros e avisos da W3C e e-MAG

6 OBSERVAÇÕES DO UTILIZADOR

Como se pode ver, o site sob ponto de vista de acessibilida-
de e usabilidade não ajuda muito ao utilizador.  Em alguns aspectos 
as directrizes W3C foram cumpridas e em várias situações não, isso 
porque os sites apresentam interfaces agradáveis e no entanto a sua 
funcionalidade é fraca. Existem alguns links não funcionais, como o 
exemplo, no portal do governo existem alguns ministérios sem links 
como o caso dos ministérios do Interior, da Saúde, Administração 
Estatal e Função Pública, Recursos Minerais e Energia, Justiça e As-
suntos Constitucionais e Religiosos, combatentes, Trabalho,  Empre-
go e Segurança Social, Cultura e Turismo, Economia e Finanças e 
Ministério do interior entre outros links de utilidade pública. 
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Segundo o teste há necessidade de adequar os sites para disposi-
tivos móveis. O facto dos sites não possuírem vários links que deviam 
fornecer informações ao cidadão e a pouca adaptação para os disposi-
tivos pode ser o factor fundamental para o fraco acesso aos sites pelos 
moçambicanos. Assumindo que a grande parte da população moçam-
bicana vive nas zonas rurais, e que a maioria não têm a capacidade de 
obter um computador associado ao facto de não existir Internet via 
cabo nas mesmas zonas, obriga com que os mesmos usem telemóveis 
para acesso a Internet. Em quase todo território nacional há cobertura 
de rede móvel, facto que faz com que nas estatísticas da classificação 
feita pelos sites [1],[2],[3] haja um número considerável de acessos.

7 CONCLUSÃO

O estudo feito foi de carácter descritivo, onde os autores reali-
zam a revisão bibliográfica sobre o tema acessibilidade e fez-se uma 
avaliação automática dos sites do Ministério da Saúde, do Ministério 
da Educação e do Portal do Governo. A escolha destes portais foi de-
vido ao número elevado dos funcionários que cada um destes possui 
em todo país, e aliado a esse factor, contribuiu para a escolha destes 
o facto de todos os moçambicanos e os demais precisarem de infor-
mação disponibilizada nesses portais. E como resultado, constatou-se 
que os portais não seguem na totalidade as directrizes dos modelos 
W3C e e-MAG como pode-se ver nos relatórios apresentados. Primei-



63

ro pelo número de erros e avisos, segundo pela operacionalização dos 
sites num teste realizado manualmente. Assim considera-se que há a 
necessidade de se conscientizar a comunidade que lida com desenvol-
vimento de sites e aos órgãos responsáveis por todos os sites públicos, 
que disponibilizam alguns serviços ou conteúdos na Web, da extrema 
importância da acessibilidade e orientá-los sobre a existência de ferra-
mentas de validação que avaliam os sites antes da sua publicação. 
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1 INTRODUÇÃO

A educação a distância vem ganhando cada vez mais espaço no 
cenário da educação como uma modalidade contextualizada com a 
realidade da sociedade atual. O uso de novas tecnologias digitais, as 
políticas públicas de democratização do acesso à educação superior, 
a mobilidade e as relações virtuais, apontam para novos modelos e 
formatos de educação que vêm ao encontro dos desafios que se apre-
sentam. Acerca dessa presença na sociedade, Moran (2002) afirma 
que há uma mudança cada vez mais presente nas modalidades de 
ensino presencial e a distância, e que, todos os envolvidos nestes con-
textos sofrem impactos no que tange a novos desafios nos processos 
de ensino e aprendizagem, pois tais processos não acontecem mais 
no mesmo local e tempo, além de fazerem uso de diferentes recursos 
tecnológicos com propostas pedagógicas mais desafiadoras.

Em alinhamento a estes novos desafios e aos princípios teóri-
co-metodológicos para o ensino e aprendizagem, a Faculdade Presi-
dente JK entende e assume a educação a distância a partir do que o 
Ministério da Educação (MEC) preceitua nos Referenciais de Qua-
lidade para Educação Superior a Distância. Esse documento nortea-
dor da Educação a Distância (EaD) no Brasil, concebe que a EaD é 
a modalidade educacional em que a mediação didático-pedagógica, 
nos processos de ensino e aprendizagem, ocorre fundamentalmen-
te mediante a utilização de tecnologias digitais da informação e da 
comunicação (BRASIL, 2007). Segundo Morés (2013), é necessário, 
para a consecução da modalidade EaD, fazer uso de diferentes meto-
dologias, pois estas proporcionam ao estudante um favorecimento ao 
seu processo de aprendizagem, o colocando como centro do proces-
so e responsável pelo seu conhecimento, no momento que permite 
com que este sujeito estabeleça trocas significativas com os demais 
indivíduos envolvidos no processo pedagógico.

Nesse sentido, a EaD diferencia-se do ensino presencial sob o 
aspecto da metodologia envolvida nos processos de ensino e apren-
dizagem, os quais requerem um ambiente virtual de aprendizagem 
(AVA). No entanto, ambas as modalidades não divergem sobre as com-
petências que se esperam desenvolver para o perfil do egresso propos-
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to no Projeto Pedagógico Institucional (PPI). Dessa forma, entende-se 
que os AVAs se constituem, atualmente, essenciais para a construção 
do conhecimento em rede, em consonância com o que aponta Morés 
(2013), que afirma que a EaD, por estar orbitada por diferentes recur-
sos tecnológicos, que permitem o acesso a diferentes metodologias de 
aprendizagem, possibilita ao aluno que dela faz parte, aprender de for-
ma individual e ainda, contribuir na aprendizagem de seus colegas. 
Nessa perspectiva, é necessária a formação continuada de professores 
em novos formatos e modelos que proporcionem experiências em am-
bientes virtuais de aprendizagem a fim de que os processos de ensino 
e de aprendizagem passem a incorporar o uso das Tecnologias Digitais 
de Informação e Comunicação (TDICs) como inovação e contextuali-
zação com a realidade do próprio estudante.

Para essa concepção de EaD, os referenciais de qualidade do 
MEC trazem os princípios de interdisciplinaridade e de contextuali-
zação como indispensáveis para a formação integral do sujeito. Além 
desses, configuram como fundamentais os princípios da interação e 
da interatividade nos processos de comunicação intermediados pe-
las TDICs, pois o estudante, como centro do processo educacional, 
constrói o seu conhecimento também a partir da interatividade entre 
professores, tutores e os demais estudantes. 

Todos esses valores possibilitam a formação integral do estu-
dante, desenvolvendo o espírito investigativo e o interesse pela pes-
quisa. Propiciam uma leitura crítica de mundo, a participação na 
construção da sociedade de forma ativa e as ações como um sujeito 
que faz história.

2 OBJETIVOS DO PROJETO

Oportunizar educação de qualidade àqueles que se encontram 
geograficamente dispersos, promovendo a formação em sua totalida-
de com qualidade e responsabilidade, além de favorecer o acesso ao 
ensino e aprendizagem através da flexibilização curricular enrique-
cedora do itinerário formativo do estudante.

A partir do objetivo geral, inicia-se o planejamento e o desen-
volvimento do projeto.
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 3 REFERENCIAL TEÓRICO

Para dar conta deste projeto e estudo, busca-se nos Referen-
ciais de Qualidade para Educação a Distância; no Marco Regulatório 
da EaD e na legislação vigente, os principais referenciais teóricos.

Nossa concepção de ensino e aprendizagem perpassa a apro-
priação do conhecimento pelo discente, indo além da informação 
recebida. Buscamos superar o aprender como processo de memo-
rização, entendendo a aprendizagem no sentido de reorganizar o 
entender, que implicam processos de compreensão instigados pela 
dúvida, pela curiosidade, pela pesquisa e interdisciplinaridade.

A interdisciplinaridade se apresenta como um instrumento de 
resgate ao ser humano, como uma nova ordem de pensar o mundo 
– um novo olhar sobre os educandos. Representa um instrumento 
de percepção, que resulta num ato de troca, de reciprocidade e in-
tegração entre diferentes áreas, visando tanto à produção de novos 
conhecimentos, como a resolução de problemas, de modo global e 
abrangente. É uma oportunidade concreta para a revisão das relações 
com o conhecimento, entrelaçando os saberes e as pessoas, amplian-
do, na prática, o conceito da construção coletiva. O trabalho peda-
gógico interdisciplinar areja e revitaliza as relações interpessoais e de 
aprendizagem.  Segundo Fazenda (2008, p.18): 

 
[...] se definirmos interdisciplinaridade como junção de disciplinas, cabe 
pensar currículo apenas na formatação de sua grade, mas se definirmos 
como atitude de ousadia e busca frente ao conhecimento, cabe pensar as-
pectos que envolvem a cultura do lugar onde se formam os sujeitos.
 

A aprendizagem é um processo contínuo pois, independentemente 
da idade do sujeito ou da fase de vida, existem sempre novos conhe-
cimentos a aprender, a construir, tanto no ensino presencial, como 
no ensino a distância. Essa aprendizagem dependerá do investimen-
to, do esforço, das capacidades individuais, das condições do meio 
em que vive, das trocas a serem elaboradas com o outro. Isso porque 
acredita-se no protagonismo compartilhado, de cuja trama fazem 
parte discentes, docentes, tutores e conhecimentos. Desse modo, 
fica evidente que, na Faculdade Presidente JK, a busca por propiciar 
vivências e sentimentos de pertencimento. Diante dessas reflexões, 
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podemos falar no processo de ensinagem, situado por Anastasiou 
(2004, p.15) como

 
[...] uma prática social complexa efetivada entre os sujeitos, docente e estu-
dante, englobando tanto a ação de ensinar quanto a de apreender, em um 
processo contratual, de parceria deliberada e consciente para o enfrenta-
mento na construção do conhecimento escolar, decorrente de ações efeti-
vadas na sala de aula e fora dela.

A autora Anastasiou (2004) argumenta que, para superarmos a 
forma tradicional de abordar os conteúdos, devemos inserir as estra-
tégias de ensinagem, trabalhando os conteúdos estruturados como 
saber escolar, saboreando o conhecimento em questão. Isso porque, 
parafraseando Anastasiou (2004), o saber inclui um saber o quê, um 
saber como, um saber por que e um saber para quê.

Cada ação requer o uso de atributos (conhecimentos, habili-
dades, atitudes) que orientam o ensino e a aprendizagem. A defini-
ção desses atributos direciona o desenvolvimento dos desempenhos 
profissionais no acadêmico, em um processo de ação-reflexão-ação. 
Com isso, existe uma preocupação com a formação articulada ao 
mundo do trabalho, rompendo com a dicotomia teoria e prática, 
proporcionando uma aprendizagem significativa, capaz de promo-
ver sujeitos compromissados com a construção da sociedade.  Como 
aprendizagem exige a compreensão, a apreensão e a (re)construção 
do conhecimento pelo estudante, sabemos do papel fundamental do 
docente como mediador nesse processo. Anastasiou (2004, p.18), 
quanto às atribuições docentes, afirma: 

Cabe ao docente planejar e conduzir esse processo contínuo de 
ações que possibilitem aos estudantes, inclusive aos que têm maiores 
dificuldades, ir construindo, agarrando, apreendendo o quadro teó-
rico-prático pretendido, em momentos sequenciais e de complexida-
de crescente.

A atualidade aponta-nos, ainda, para a reflexão sobre o conhe-
cimento em rede, que possibilita aos sujeitos (re)ligarem-se a todo ins-
tante, mediante troca de informações, experiências e interações, que se 
tecem em sociedade, permeando espaços de convivência e transforma-
ção em busca de saberes. Essas relações promovem a aprendizagem coo-
perativa, aumentando a comunicação entre docentes e discentes, envol-
vendo projetos de aprendizagem em grupo e promovendo discussões.
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Corroborando, Gadotti (2005, p.46) diz que:
 
O conhecimento serve primeiramente para nos conhecer melhor, a nós 
mesmos e todas as nossas circunstâncias, conhecer o mundo. Serve para 
adquirirmos as habilidades e as competências do mundo do trabalho, serve 
para tomar parte nas decisões da vida em geral, social, política, econômica. 
Serve para compreender o passado e projetar o futuro. Finalmente, serve 
para nos comunicar, para comunicar o que conhecemos, para conhecer me-
lhor o que já conhecemos e para continuar aprendendo.

Assim posto pelo autor, propiciam, dessa forma, o desenvol-
vimento social, emocional, crítico e criativo do discente, levando a 
explorar cooperativamente novas possibilidades de criação, em uma 
rede significativa de conhecimentos.

O processo de ensino e aprendizagem tem sua concepção cen-
trada no desenvolvimento integral do indivíduo, buscando desenvol-
ver características pessoais que evidenciem a criatividade, a capaci-
dade de resolver problemas, espírito inovador, motivação e habilida-
de para orientar o uso dos equipamentos e softwares. Os Cursos na 
modalidade a distância, estão estruturados com a função de formar 
profissionais com conhecimentos científicos e técnicos, através da 
viabilização de estudos e práticas sistematizadas ao longo do curso, 
compatíveis com as necessidades do mercado. Nesse sentido, o de-
senvolvimento do Curso deve observar as especificidades desta área, 
considerando o novo desenho do mercado de trabalho, a moderni-
zação das empresas da área e a vertente da educação profissional ofe-
recida pela Instituição.

O currículo abrange uma sequência de disciplinas e atividades 
diversificadas, enfatizando-se a necessidade de um trabalho interdis-
ciplinar, centrado no conhecimento técnico, reciclando-o permanen-
temente para acompanhar a expansão da tecnologia.

A proposta do Curso, considerando o papel do ensino superior 
na modernidade e as profundas transformações sociais, culturais, 
econômicas e tecnológicas atuais, deve ensejar aos egressos a capa-
cidade de investigação, pesquisa e compreensão da realidade, num 
processo do “aprender a aprender”, permitindo a atualização conti-
nuada e uma formação integral.

Para tanto, cada plano de ensino leva em conta o perfil do 
egresso do Curso, as competências e habilidades a serem desenvolvi-
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das de acordo com a concepção curricular e seus fundamentos teó-
rico-metodológicos.

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A educação a distância da Faculdade Presidente JK apoia-se 
em uma metodologia flexível relacionada com os objetivos de apren-
dizagem, do público alvo e dos recursos disponíveis para cada curso 
específico. Essa flexibilidade está ancorada no design instrucional 
aberto para que o professor tenha a liberdade, com responsabilidade, 
de criar e implementar suas aulas juntamente com o Design Instru-
cional (DI) e equipe da EaD da Faculdade Presidente JK. Segundo 
Dias et al. (2014), cursos que possuem atividades mais dinâmicas, or-
ganização mais flexível e construção do conhecimento de forma co-
laborativa, aproximando-se da natureza da aprendizagem possuem 
um modelo de design instrucional denominado de “aberto”. 

O design instrucional aberto também conhecido como modelo 
bricolagem, privilegia mais os processos de aprendizagem do que os 
produtos. Este modelo é comumente utilizado para cursos online, 
quando o designer instrucional ou o educador inicia seu trabalho no 
AVA com opções pré-configuradas, tendo a liberdade de reconfigu-
rá-las a partir do feedback dos alunos. Neste modelo, as fases de de-
sign e desenvolvimento são mais rápidas e menos detalhadas, já que a 
produção dos alunos é considerada conteúdo do curso tanto quanto 
os recursos de terceiros. O design instrucional aberto também privi-
legia a personalização e requer a participação de um educador, por 
meio de interações constantes com tutores e alunos, seja de forma 
individual ou coletiva. 

De acordo com Filatro (2008), o DI define, juntamente com o 
professor, um conjunto de ações as quais identificam uma necessida-
de de aprendizagem e desenham, implementam e avaliam a solução 
para apresentar o conteúdo. O DI do curso, aberto na opção insti-
tucional, é um processo que delineará e formatará o conteúdo, no 
caso do curso, sendo trabalhado em cada disciplina, através de um 
planejamento educacional. Para dar conta desse processo, deve-se 
responder:
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• O que queremos e onde queremos chegar? (Objetivos de Aprendi-
zagem); 
• De que forma podemos atingir os resultados de acordo com os ob-
jetivos? Como? (Pedagogia/Metodologia);
• Como saberemos se atingimos os objetivos com o modelo propos-
to? (Avaliação).

É importante ressaltar, que o professor precisa atentar para a 
formação do acadêmico, os objetivos e metas para a realização do 
processo, e, posteriormente, avaliar para validar a proposta. O como 
vai fazer para que o acadêmico entenda o caminho que irá percorrer, 
os processos de aprendizagem, de construção de conhecimentos que 
o conduzirão na trilha dos saberes, sem descurar da proposta peda-
gógica institucional.

Esse modelo de design instrucional é cíclico, sendo o profes-
sor autor do conteúdo o principal agente neste processo. Para uma 
validação do processo, ele deve ser avaliado, antes de sua aplicação, 
pelos profissionais: pedagogos, revisores linguísticos; designers ins-
trucionais e demais envolvidos na construção do conteúdo. Esse é 
um processo contínuo que requer, sempre, o apoio e avaliação da 
equipe para a sua efetivação.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para o desenvolvimento do projeto do curso tecnológico de 
Gestão Hospitalar na modalidade a distância, formou-se uma equipe 
multidisciplinas. Esta equipe foi se formando ao longo do projeto 
pois, a cada etapa construída, ela discutia e quando necessário, novos 
profissionais eram chamados.

Como ponto forte a destacar neste processo, pode-se dizer que 
a formação da equipe multidisciplinar contribuiu para o sucesso do 
projeto pois, cada profissional contribuiu para que a qualidade do 
curso e dos materiais desenvolvidos estivessem de acordo com os ob-
jetivos e metas da instituição.

Ainda há um processo longo de desenvolvimento, aprimora-
mento, avaliação e validação do curso como um todo. Para isso, tão 
logo o curso esteja ativo, serão aplicados instrumentos de avaliação 
para que a equipe possa avaliar a aplicação bem como implementar, 
caso seja necessário. 
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1 INTRODUÇÃO

Com o acelerado avanço das Tecnologias da Informação e Co-
municação (TIC) das ultimas décadas, a sociedade vem sofrendo di-
versas mudanças sociais, econômicas e culturais, na qual essa nova 
geração que tem uma relação direta com as tecnologias desenvolveu 
novas formas em seu modo de pensar, agir e comunicar-se. No âmbi-
to dessa nova sociedade, muitos autores como Postman (1992), Levy 
(1996), Pozo (2004), Castells (2003) buscam fundamentar e definir 
conceitos para descrever essas transformações que ocorreram tão 
abruptamente em tão pouco tempo no mundo inteiro, e com ela nas-
ceu uma nova sociedade, a Sociedade da Informação, fazendo com 
que os indivíduos necessitem adaptar-se às novas formas de intera-
ção homem-homem e homem-máquina. Esta nova maneira de tais 
interações, tiveram grandes efeitos na área educacional, colocando 
em evidência a Educação a Distância (EAD), que nos últimos anos, 
tornou-se uma modalidade de ensino com grandes crescimentos e 
que vem dominando fortemente o cenário educacional do Brasil. 
Um dos principais fatores responsáveis por este acontecimento foi 
a popularização do acesso às TIC e por oportunizar aos alunos a fa-
cilidade de gerenciar seus próprios estudos. A EAD desenvolveu no-
vas formas de realizar os processos de ensino e aprendizagem com o 
apoio das novas tecnologias, com o surgimento de novos ambientes 
virtuais de estudos e materiais didáticos digitais. Em decorrência, 
também sofreram transformações o perfil dos professores, tutores 
e alunos, tornando-se necessárias competências próprias para atua-
rem na modalidade a distância. Além disso, surge a necessidade de 
modernização e uma nova maneira de avaliação da aprendizagem 
do aluno, tornando assim, as práticas e métodos anteriores não tão 
eficazes em um melhor desenvolvimento e construção de tais com-
petências para a formação desse novo sujeito. Apesar do conceito 
de competências ser utilizado em diversos campos, principalmente 
no empresarial, atualmente ele vem sendo aplicado na educação. Na 
modalidade a distância, foco deste estudo, o aluno necessita desen-
volver suas competências individuais e coletivas que podemos con-
siderar sendo o conjunto dos 10 elementos conhecimentos, habilida-
des e atitudes. Entretanto vale lembrar que ainda não há um conceito 
definido para as competências coletivas na EAD, nesta pesquisa o 
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conceito de competência coletiva está sendo levado em consideração 
como sendo a capacidade de um grupo de pessoas a atingirem um 
determinado objetivo comum através de uma construção colabora-
tiva e suas interações em grupo. Desta forma podemos considerar 
fundamental para os alunos as competências tanto individuais quan-
to as coletivas no âmbito da EAD. Essas competências são necessá-
rias para que o aluno saiba interagir nessa nova realidade em que 
o mundo está conectado, compartilhando conhecimentos, culturas 
e experiências através de alguns cliques. No âmbito educacional as 
ferramentas colaborativas ganharam força, mas no ensino a distância 
ainda não ocuparam um espaço maior. Entretanto, sabe-se que este 
paradigma é muito novo e ainda não possuímos autores que concre-
tizam os estudos sobre competências coletivas na EAD no nosso país. 
Neste sentido as discussões significativas a serem realizadas é a aná-
lise de quais as competências coletivas o aluno da EAD necessita de-
senvolver? Para que ele necessita desenvolver estas competências? Os 
alunos estão preparados para trabalhar em grupos? As ferramentas 
colaborativas estão sendo utilizadas com uma metodologia correta 
na EAD? Tais indagações serviram como um guia para a elabora-
ção desta pesquisa que pretendeu gerar novos caminhos a este tema 
que se torna fundamental para esta área, que atualmente se encontra 
em grande destaque pela consequência da rápida expansão da EAD. 
Diante da realidade apresentada, esta presente pesquisa teve como 
objetivo principal criar um modelo fundamentado, através de uma 
revisão bibliográfica, o mapeamento das possíveis competências co-
letivas que o aluno necessita ter para o auxílio de trabalhos em gru-
pos através de ferramentas colaborativas. Nesta pesquisa quando se 
refere ao mapeamento, deixa-se evidente o termo possíveis, pois o 
mapeamento das possíveis competências coletivas do aluno na EAD 
teve como intuito gerar novos estudos sobre o tema, sugerir alterna-
tivas e aprimoramento que possam favorecer o trabalho em grupo, 
entretanto tem-se consciência de que para as competências coletivas 
se tornarem totalmente efetivas faz-se necessário um aprofundamen-
to maior dos estudos através da aplicação de outros métodos para 
obtermos resultados mais precisos.

A pesquisa está organizada da seguinte maneira: no primeiro 
instante foi tratado um quadro teórico sobre a educação a distância 
trazendo seu histórico, conceitos, reconhecendo seus atores e o papel 
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que cada um possuiu, assim como alguns destaques sobre os ambien-
tes virtuais de aprendizagens, ferramentas colaborativas e formação 
de grupos na EAD No capítulo seguintes foram tratados os conceitos 
e as peculiaridades sobre as competências individuais, as competên-
cias coletivas e logo após, sobre as competências na EAD. Em seguida 
refere-se sobre a metodologia, que descreve todo o caminho percor-
rido na elaboração da investigação, iniciando pela busca dos autores 
que seriam utilizados na revisão bibliográfica e análise dos materiais 
que dariam embasamento ao desenvolvimento do referencial teórico. 
Após os estudos foi possível a construção da roda das competências e 
a aplicação do questionário que serviu como ponto chave para a pró-
xima etapa. Por fim, com as análises dos resultados obtidos através 
da aplicação do questionário e a finalização da roda das competên-
cias, ocorreu a conclusão do estudo, com o resultado através do ma-
peamento das possíveis competências coletivas que o aluno da EAD 
necessitar ter, e ainda a proposta de novas discussões sobre o auxílio 
das mesmas no desenvolvimento das tarefas de trabalhos em grupo 
na modalidade a distância.

O ensino a distância, ao contrário do que se imagina, é uma 
modalidade que se faz presente desde muito antigamente e iniciou-
-se com uma tradição de ensino e aprendizagem assíncrona, ou seja, 
um estudo independente onde não há uma interação em tempo real. 
Deste então a EAD vem acompanhando paralelamente a evolução 
dos meios de transportes e de comunicações, e atualmente, com o 
desenvolvimento das tecnologias vem ganhando um espaço de des-
taque na educação escolar. Como afirmam Dias e Leite (2010, p. 9) 
“a EAD também denominada ensino a distância, não se trata de algo 
novo, inovador ou diferente, o que diferencia a EAD praticada hoje 
daquela praticada tempos atrás são os meios disponíveis e adequados 
em cada época.”. Neste sentido Moore e Kearsley (2007) abordam o 
histórico evolutivo da EAD dividido em cinco gerações. A primeira 
geração foi denominada estudo por correspondência ou estudo em 
casa, no século XIX. É caracterizada por um ensino a distância indi-
vidualizado já que os cursos de instruções eram feitos através de ma-
teriais impressos em um guia de estudos com tarefas entregues aos 
alunos via serviços postais. A primeira correspondência pelo correio 
foi utilizada para cursos de educação superior pelo Chautauqua Cor-
respondence College1 . 
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No inicio do século XX a segunda geração surgiu com uma 
nova tecnologia para transmitir o ensino através do rádio, televisão, 
cassetes de áudios ou vídeos. A primeira rádio-escola foi criada em 
1923 e se estendeu até os anos 50. Na década seguinte foi incluída a 
televisão educativa, e os alunos tinham a possibilidade de comple-
mentar seus estudos enviando suas dúvidas por correspondência ou 
telefone. No final dos anos 60 a terceira geração foi caracterizada pela 
união dos recursos utilizados anteriormente com a inserção dos cha-
mados kits, que eram materiais para a realização de práticas. Tam-
bém foram criadas as “universidades abertas” que representaram um 
grande marco para o ensino, pois tiveram uma ampliação do acesso 
para os que não eram universitários. O final dos anos 80 marcou o 
início da quarta geração, quando as tecnologias já haviam ganhado 
significância, assim a EAD também se moldou a essas novas possi-
bilidades e iniciaram-se as aulas por audioconferência e posterior-
mente com o aprimoramento dos recursos tecnológicos a inclusão 
do vídeo. O cenário atual reflete a quinta geração, com um ensino 
baseado nas tecnologias atuais. Esta geração é marcada pela difusão 
dos meios que eram utilizados anteriormente em uma mesma plata-
forma de comunicação, que foi possibilitado com o surgimento da 
Web/Internet e com o uso dos computadores. Assim consolidando 
uma nova EAD com uma aprendizagem inovadora, inteligente e com 
maior flexibilidade temporal e espacial. Por fim, esta nova oportu-
nidade de acesso ao conhecimento cientifico fez com que o merca-
do para essa modalidade de ensino tornasse crescente no mundo e 
principalmente no Brasil, pois os benefícios que a EAD proporciona 
são inúmeros tornando-se cada vez mais uma opção atraente para 
aqueles que desejam cursar uma graduação, tendo seu custo-benefí-
cio decisivo neste processo especialmente para aqueles que vivem em 
regiões precárias e que não possuem ensino superior.

A formação de grupos na EAD A modalidade de ensino a dis-
tância possui importantes vieses a serem discutidos e a aprendiza-
gem colaborativa ou aprendizagem em grupos, é um ponto chave que 
deve ser destacado, pois é considerada parte fundamental da EAD. O 
trabalho em grupo é usado em muitos programas de treinamento e 
tornou-se um método comum em empresas. Na década de 40 foram 
realizados os primeiros estudos, quando pesquisadores observaram 
grupos a partir do comportamento de seus membros. Mas foi a par-
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tir da década de 60 que o interesse por grupos, no setor educacio-
nal, teve um crescimento. (BARKER; BARKER, 2001 apud CUNHA, 
2002, p  5). A formação de grupos em ambientes da EAD é dificulta-
da por dois motivos: primeiro porque muitas vezes os alunos não se 
conhecem pessoalmente, por segundo os integrantes se localizam em 
regiões dispersas. Esses aspectos apresentados tornam a formação de 
grupos muitas vezes realizada de forma aleatória. Apesar de ainda 
poucas ferramentas serem desenvolvidas com o objetivo de avaliar os 
alunos e definir uma melhor combinação de grupos. Podemos desta-
car as técnicas de utilização de Algoritmos Genéticos, ou até mesmo 
de Sistemas Multi Agentes , onde cada aluno é avaliado por seu estilo 
cognitivo que permite uma classificação dos papéis de cada integran-
te do grupo, entre outros critérios também podem ser utilizados o 
sexo, a idade e a localização. Esses fatores auxiliam em uma análise 
combinatória da melhor escolha entre o perfil de cada participante 
para a formação do grupo. (SILVEIRA; BARRONE, 2006). Nos cur-
sos a distância a interatividade é um fator fundamental para um bom 
desenvolvimento da formação e que podem ser motivados através da 
criação de 7 Algoritmos Genéticos são métodos computacionais de 
busca e otimização inspiradas nos mecanismos de evolução natural e 
da genética. Os Algoritmos Genéticos operam sobre uma população 
de soluções dos problemas codificados usando transições probabilís-
ticas e não determinística. 

Sistemas Multi-Agentes são agentes autônomos em um am-
biente multi-agente, tendo esses agentes uma existência própria e in-
dependente da existência de outros agentes. Os grupos que propor-
cionam aos indivíduos benefícios nos aspectos de relacionamentos 
interpessoais e a cooperação a troca de ideias e pontos de vistas dife-
rentes através da aprendizagem colaborativa. Dillenboug (1999 apud 
CUNHA, 2002, p.8) afirma que o “aprendizado colaborativo é uma 
situação em que duas ou mais pessoas aprendem ou tentam aprender 
algo juntas.”. Para que o processo de aprendizagem em grupo ocorra 
é preciso que o indivíduo desenvolva competências necessárias de 
quando se trabalha com um ou mais sujeitos. Quanto à avaliação de 
trabalhos em grupo, Perkins (1993 apud CUNHA, 2002, p.7) afirma 
que, “avaliar um trabalho em grupo através da performance indivi-
dual é tão sem sentido quanto avaliar um pintor sem o seu pincel.” 
Com tudo, torna-se fundamental que o professor aplique formas de 
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avaliações onde ele possa obter recursos que identifique progressos 
individuais dos alunos para que não ocorra casos de alunos que não 
contribuam para o trabalho serem avaliados de forma igual aos de-
mais do grupo.

2 COMPETÊNCIAS PARA O ALUNO DA EAD

Como já sabemos a EAD se difere em diversos aspectos da 
educação presencial, da mesma forma podemos dizer das compe-
tências. Assim como todos os atores da EAD, faz-se necessário que 
o aluno possua competências individuais e coletivas para que tenha 
um bom desempenho nas práticas do ensino distância. Nesta pes-
quisa o conceito de competências individuais para alunos da EAD 
teve como base as formulações teóricas da professora e pesquisa-
dora, Patricia Alejandra Behar, que a considera, sintetizados na si-
gla CHA, como um conjunto de elementos compostos por conhe-
cimentos, habilidade e atitudes. De acordo com a autora (2013, p. 
23) “é preciso destacar que se trata de um modelo, um recorte da 26 
realidade que procura explicar e descrever os processos envolvidos 
nas competências”. A Figura 1 mostra o modelo correspondente ao 
conjunto de elementos que dão formação à competência, salientando 
que os elementos necessitam estar interligados e dependem de uma 
determinada situação. Ilustração 2: Elementos CHA Fonte: BEHAR 
et al., 2013. O conhecimento é definido como o saber. Refere-se ao 
conhecimento adquirido ao longo das vivências e experiências que 
o sujeito acumula ao longo da vida. Para Zabala e Arnaud (2010, p. 
49), “para ser competente em todas as atividades da vida é necessário 
dispor de conhecimento (fatos, conceitos, sistemas conceituais) embora 
eles não nos sirvam de nada se não os compreendermos nem se não 
somos capazes de utiliza-los [...]”. Entenda-se que para que o proces-
so de conhecimento ocorra faz-se necessário uma interpretação, um 
processamento das informações adquiridas em uma transformação 
de conhecimento. 

A habilidade é o saber fazer, é a capacidade de realizar uma 
determinada tarefa. É a aplicação do conhecimento utilizando-as em 
uma ação sendo consideradas como algo prático, técnico ou procedi-
mental, como aborda Behar (2013, p. 28): 
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a habilidade é uma ação automatizada, um 27 Já a atitude é o saber ser. É o 
elemento que representa o comportamento, define o sujeito, seus valores, 
seu modo de agir e a maneira em que o indivíduo se comporta em relação a 
determinadas situações, pessoas, escolhas. Em uma situação de tomada de 
decisão, para que uma pessoa possa ser considerada competente é necessá-
rio que ela tenha o conhecimento e o domínio de técnicas de uma deter-
minada tarefa para que ela possa saber agir e comporta-se adequadamente 
à situação. Portanto é fundamental a ligação dos três elementos estudados 
para que tenhamos a formação da competência (BEHAR et al., 2013). 

Conforme apresentado nos capítulos anteriores a influência 
das tecnologias lançou novos desafios para a educação, e a partir de 
um novo espaço de construção de conhecimentos reconfigurou-se 
também os papéis dos atores envolvidos na modalidade EAD. A par-
tir dos estudos realizados observamos que os atores necessitam ter 
conhecimentos, habilidade e atitudes (CHA). Neste sentido busca-se 
destacar e compreender as competências mínimas necessárias para o 
aluno envolvido na modalidade EAD que serão mostradas nas ilus-
trações abaixo, através do mapeamento das competências realizado 
por Behar (2013). Competências indicadas como necessárias para o 
professor, tutor e aluno.

Salienta-se que o foco desta pesquisa é trabalhar com as com-
petências coletivas e mapeá-las, mas para que isso se torne possível é 
de grande importância que se conheça as individuais, pois para que o 
aluno desenvolva suas competências coletivas através das interações 
sociais faz-se necessário que o aluno possua as suas competências in-
dividuais (BEHAR, 2013). Vygostky (1989 apud BEHAR, 2013, p. 74). 
defende a ideia de que a interação social é apontada como origem e 
motor da aprendizagem e do desenvolvimento intelectual. O sujeito 
toma consciência e aprende a não só nas relações consigo próprio 
(intrapessoal), mas também em nível social (interpessoal). O sujei-
to não é resultado apenas de seu aparato biológico, mas também de 
suas interações, de suas histórias e da forma como o mundo é repre-
sentado em sua cultura. Portanto, sem interação, a cooperação não 
existe. Já Piaget (1973 apud BEHAR, 2013, p.74) define a interação, 
por meio da teoria de interação social explicou que a interação é um 
processo complexo de trocas e de significações que desencadeia uma 
sequência de estados de construção do conhecimento. É caracteri-
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zada pela existência de regras sociais, pelos valores coletivos e pelas 
formas de comunicação para transmitir regras e valores. 

Na EAD a interação entre os alunos ocorrem através dos AVAs 
e ferramentas colaborativas que possibilitam a troca de conheci-
mento entre os participantes que trabalham em grupo, mas para que 
um grupo trabalhe de forma colaborativa os alunos necessitam ter 
as competências coletivas necessárias, como saber se relacionar uns 
com os outros, respeitar as opiniões e as atitudes dos integrantes do 
grupo, dentre outras. (MACHADO; LONGHI; BEHAR, 2013). Par-
tindo deste pressuposto analisou-se os materiais sobre competências 
coletivas de Le Boterf (2003); Retour e Krohmer (2011); Schneider, 
Silva e Behar (2013) e Bittencourt, Azevedo e Froehlich (2013) reali-
zando uma revisão bibliográfica que teve a intenção de relacionar os 
estudos destacados por esses autores para desenvolver o mapeamen-
to das possíveis competências coletivas do aluno na EAD.

Caracterização da pesquisa Demo (1989, p.11) define a meto-
dologia como sendo “uma disciplina instrumental a serviço da pes-
quisa”. Além disso, segundo o autor pode-se dizer que é a forma com 
que a pesquisa é conduzida, a contextualização e resultados das ativi-
dades práticas coletadas. É o estudo dos instrumentos e caminhos a 
serem usado para fazer ciência. (p. 11). Por tanto, para esta pesquisa 
foi utilizada o método de revisão bibliográfica do tipo exploratória, 
que ocorre quando não apresenta um grande número de bibliogra-
fias, de natureza quali-quanti, ou seja, qualitativa e quantitativa.

 A pesquisa teve seu caminho metodológico dividido em dois 
momentos que se descreve logo mais. As modalidades de estudo 
qualitativa e quantitativa apesar de apresentar uma oposição entre as 
abordagens foram usadas em conjunto, com a intenção de que am-
bas se complementassem buscando atender a todas as necessidades 
da pesquisa. A pesquisa qualitativa baseia-se na percepção humana, 
nas situações naturais e nas experiências, ricas em dados descriti-
vos, e é considerado interpretativo e humanístico. (STAKE, 2011). 
Para Teixeira e Pacheco (2004. p. 61) a pesquisa qualitativa “supõe 
o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e si-
tuação que esta sendo investigada, via de regra através do trabalho 
intensivo de campo”. O pesquisador necessita entrevistar pessoas, 
reunir as informações, avaliar as ideias e planejar todo o estudo. Ao 
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contrário da modelagem anterior, a pesquisa quantitativa tem uma 
visão realista e objetivista e considera-se o que pode ser quantificado. 
Ela deve ser direta e facilmente quantificada e a amostra deve ser 
grande o suficiente para possibilitar uma análise estatística confiá-
vel. Esta metodologia tem como exemplo a implicação na utilização 
de questionários padronizados para uma amostra representativa do 
público-alvo, a fim de conhecer e mensurar suas opiniões e atitudes. 
(AGOSTINHO, 2013) O método escolhido para esta pesquisa foi à 
revisão bibliográfica, que pode ser definida como expor resumida-
mente as principais ideias já discutidas por outros autores que trata-
ram do problema, levantando críticas e dúvidas, quando for o caso. 

Explicar no que seu trabalho vai se diferenciar dos trabalhos já 
produzidos sobre o problema a ser trabalhado e/ou no que vai contri-
buir para seu conhecimento. Quanto ao quadro teórico, o erro mais 
frequente é formulá-lo de forma genérica ou abstrata demais, quando 
o que interessa é que ele seja adequado ao recorte temático a ser inves-
tigado; quanto à formulação das hipóteses ou das questões, não basta 
enunciá-las no projeto, é preciso também justificá-las uma a uma em 
texto argumentativo. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p.66). Ou seja, 
é uma analise de todo o material disponível sobre o tema abordado 
com a intenção de construir um novo olhar, uma nova forma, contra-
pondo argumentos e novas teorias para aquilo que foi estudado. 

O processo de desenvolvimento da pesquisa passou por duas 
fases descrita a seguir:
Fase 1: iniciou com a revisão bibliográfica e a roda das competên-
cias Como mencionado anteriormente esta pesquisa visa um estu-
do sobre o mapeamento das possíveis competências que os alunos 
necessitam ter para o auxilio em atividades de grupos na EAD, do 
mesmo modo que se viu que não há autores nacionais que funda-
mentam cientificamente as competências coletivas na EAD. Partin-
do do pressuposto, a alternativa foi buscar autores que alicerçassem 
apenas o conceito de competências coletivas então a partir disso foi 
possível dar inicio à caminhada para atingir o objetivo da pesquisa. 
No primeiro instante da pesquisa foi realizada a revisão bibliográfica 
de quatro livros: “Desenvolvendo a competência dos profissionais” 
“Desenvolvendo a competência dos profissionais” de Guy Le Boterf 
(2003); “A competência coletiva: 35 uma relação-chave na gestão das 
competências”, de Retour e Krohmer (2011); “Competências em edu-
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cação a distância” de Behar (2013); e “Na trilha das competências” de 
Azevedo, Bittencourt, e Froehlich (2013) que abordam sobre as com-
petências coletivas. Através da relação dos materiais encontrados foi 
possível identificar elementos, que segundo eles, favorecem a criação 
e o desenvolvimento das competências coletivas. 

Os elementos foram analisados e devidamente confrontados, 
em resultado obteve-se uma lista com 10 elementos, que auxiliam 
os indivíduos no desenvolvimento das competências coletivas, onde 
foram empregados na Roda das Competências. A Roda das Compe-
tências é um instrumento muito utilizado em técnicas de coaching, o 
objetivo desta técnica é ajudar o cliente a sair de um ponto A e alcan-
çar seu objetivo em um ponto B, através da autoavaliação. Ela com-
põe-se de competências que o indivíduo necessita ter para alcançar 
seu objetivo. Sua proposta é a reflexão e a avaliação pessoal o cliente 
necessita dar-se notas de 1 a 10 para aquelas competências elencadas. 
No estudo a roda das competências foi adapta, foram utilizados os 
elementos, e o cliente seriam os professores que avaliariam a roda 
através do questionário que foi utilizado como coleta de dados. Com 
o levantamento dos dados do questionário eles puderam então ser 
organizados, tabulados e contabilizados e avaliações.
Fase 2: questionário e mapa das competências coletivas. Esta segun-
da fase da pesquisa teve sua natureza quantitativa, iniciou-se com 
a aplicação do questionário e o mapeamento das competências. O 
questionário é instrumento de pesquisa mais adequado à quantifi-
cação, constitui-se por perguntas padronizadas que são mais fáceis 
de serem codificados e tabuladas propiciando comparações de dados 
relacionados ao tema pesquisado. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 
Tal instrumento foi desenvolvido com a proposta de ser analisado de 
forma empírica, ou seja, através das experiências vivenciadas pelos 
professores que atuam ou já aturam na EAD e avaliados com notas 
de 1 a 10. Criado na ferramenta online Google Docs, e divulgada 
por e-mail e redes sociais aos professores para verificar se os 10 ele-
mentos listados anteriormente contemplariam, ou não, para a for-
mação das competências coletivas para os alunos da EAD. Através 
das analises dos resultados do questionário foi possível quantificar 
os elementos que serviram de apoio para a próxima etapa. O mapea-
mento se deu com os resultados dos valores de prioridade da escala, 
onde os elementos considerados contemplados partiram para o pro-
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cesso de formação da competência através da construção do CHA, 
de cada elemento, e assim atingir o objetivo proposto neste estudo. 
Deste modo foi possível reconhecer as possíveis competências coleti-
vas que o aluno da EAD necessita ter para um bom desempenho em 
suas tarefas em grupo.

3 ANÁLISES E RESULTADOS
 
Neste capítulo serão apresentados os resultados da análise dos 

dados coletados pelo instrumento de coleta utilizado na pesquisa. 
O questionário foi enviado por e-mail aos professores que atuam ou 
já atuaram na EAD, não sendo levado em conta o curso ou o local 
específico de atuação. Apesar do envio de emails, obtivemos apenas 
dezenove (19) respostas ao questionário. Dos professores que res-
ponderam ao questionário foi possível identificar que do total de 
professores, 15 estão atuando na EAD e apenas 4 já atuaram em al-
gum outro momento. 

Nas questões relacionadas aos elementos, foi necessário que os 
professores avaliassem cada um deles e lhes atribuísse uma nota de 
1 a 10, considerando que a nota 1 significaria que o elemento não se 
fazia necessário para o desenvolvimento da competências coletiva do 
aluno na EAD.

As notas do elemento cooperação demonstram que o elemento 
também recebeu notas que variaram de 1 à 10. Sendo possível iden-
tificar que teve a maioria das notas acima de cinco, e não apresen-
tou nenhuma nota de numero 6 e foi um dos elementos que mais 
receberam notas 10 com cinco e três notas 1. No quesito interação, 
demonstra que diferente dos resultados anteriores as notas variaram 
de 2 à 10. Observando-se foi possível identificar que teve a maioria 
das notas acima de cinco, e não apresentou as notas de numero 1, 4, 
6 e 8 e também recebeu cinco notas 10.

Na questão sobre autonomia, os resultados mostraram que o 
mesmo também recebeu notas que variaram de 1 à 10. Sendo possí-
vel identificar que a maioria das notas recebidas foi acima de cinco, 
apenas não apresentou as notas de valor 4 e 7, foram três notas 10 e 
uma nota 1. Na análise foi possível constatar que todos os elementos 
apresentaram notas variadas e resultados parecidos.
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Os  elementos Interação e Tempo não receberam nota 1, no en-
tanto todos os elemento foram contemplados com uma ou mais no-
tas 10. Com notas tão variadas foi preciso escolher um modelo para 
conseguirmos elencar os elementos que seriam transformados em 
competências. Diante disso a avaliação dos dados se deu através de 
escala, baseada nos estudos de Malhotra (2001 apud BORTOLOT-
TO, 2011) que diz que a escala de Likert é definida como sendo: um 
tipo de escala de resposta psicométrica usada comumente em ques-
tionários, e é a escala mais usada em pesquisas de opinião. Ao res-
ponderem a um questionário baseado nesta escala, os perguntados 
especificam seu nível de concordância com uma afirmação. Um item 
Likert é apenas uma afirmação à qual o sujeito pesquisado responde 
através de um critério que pode ser objetivo ou subjetivo 

[...] Utiliza-se a escala de Likert em levantamentos de opiniões, 
atitudes e avaliações, geralmente através de cinco respostas: Não con-
cordo totalmente; Não concordo parcialmente; Indiferente; Concor-
do parcialmente; Concordo totalmente; podendo ser reconfigurada 
dependendo da situação. (GUNTHER, 2003). 

Nesta pesquisa a escala foi adaptada para a forma numérica 
levando em consideração o grau de prioridade (1 - 5), como as notas 
atribuídas no questionário foram avaliadas de 1 a 10, os valores como 
mostrados na Ilustração 26, foram agrupados da seguinte maneira 
1-2 [1] 3-4 [2] 5-6 [3] 7-8 [4] 9-10 [5], onde duas notas correspon-
dem a um número da escala. E por fim, como critério utilizado para 
selecionar os elementos finais, baseou-se na perspectiva de média 
escolar a nota sete (7), logo todos os elementos que se encaixaram 
na coluna de critério 4 e 5 da escala  foram para a fase seguinte de 
construção do CHA.

Com uma melhor interpretação os elementos Interação e Rela-
ções/Interação afetiva foram unidos levando em conta que os mesmo 
sofrem redundâncias.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Inicialmente a pesquisa teve um foco diferente do que o tra-
balhado nesta pesquisa, anteriormente a questão chave era como se 
dava a formação de grupos na EAD e como era a relação das com-
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petências tanto as individuais e as coletivas, se elas influenciavam ou 
não. Até que chegamos ao um limitador, nem todas as instituições 
trabalham com atividades em grupos, como era o caso da instituição 
que seria aplicada, então vimos, eu e meu orientador, que tínhamos 
que mudar, como o ditado popular diz “aos quarenta e cinco minutos 
do segundo tempo”. Ao refletir sobre o caminho que iria seguir, foi 
visto que era necessário retroceder à nossa antiga proposta, pois além 
do primeiro empecilho havia outro, não há autores nacionais que pu-
dessem dar embasamento sobre as competências coletivas no âmbito 
da EAD. A partir daí que surgiu a proposta desta pesquisa, mapear as 
possíveis competências coletivas do aluno na EAD, mas ainda tínha-
mos um problema a ser superado. Foi então através da busca para su-
perarmos a limitação da falta de autores que pudessem me embasar, 
surgiu à alternativa de como seria trabalhado meu caminho metodo-
lógico. Assim o trabalho envolveu duas vertentes principais, a revisão 
bibliográfica que trouxe o apoio dos únicos quatro livros achados de 
autores nacionais ou traduzidos, que falavam sobre competências co-
letivas e para ter um respaldo sobre a EAD, usamos de forma empíri-
ca, ou seja, a experiência dos professores da EAD. Agora veremos um 
resumo sobre o desenvolvimento da metodologia que usamos nesta 
pesquisa, para depois podermos refletir sobre algumas questões do 
trabalho. Inicialmente foi revisado todo o material disponível pelos 
autores sobre as competências coletivas, assim foi possível embasar-
-me em suas teorias e exprimi-las ao meu favor. Como já destacado 
durante a pesquisa, chegamos a apresentar conceitos sobre o que é 
a competência coletiva, mas não há definições de quais são as com-
petências coletivas. O que tínhamos eram os elementos que podem 
52 contribuir no desenvolvimentos delas. Então foram aplicados no 
instrumento de coleta de dados e relacionados com a EAD. Para a 
avaliação dos elementos foi utilizada a Roda das Competências e 
para avaliá-la foi utilizados o questionário e com a análise de seus re-
sultados foi possível analisar se os elementos indicados pelos autores 
também poderiam desenvolver as competências coletivas aplicadas 
em atividades de grupos da EAD, através da avaliação dos profes-
sores que atuam ou já tiveram alguma experiência com o ensino a 
distância. A roda das competências iniciou com dez (10) elementos 
elencados através dos autores, e após os processos de avaliação termi-
namos com seis (6) elementos, avaliadas com o número da escala que 
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foi utilizada como critério na análise do questionário. E finalmente 
chegamos à construção do CHA onde os seis (6) elementos passaram 
a ser as possíveis competências coletivas do aluno na EAD. Torno 
novamente a salientar possíveis, pois são necessários realizar estu-
dos mais aprofundados, entretanto as competências Coordenação 
dos conhecimentos do grupo, Comunicação, Interação, Cooperação, 
Tempo e Espaço. Sobre a minha visão e análise o resultado final das 
competências foram boas, pois cada uma das seis abrangeram focos 
diferentes tento um geral das competências mínimas que o aluno 
deve desenvolver. Para o aluno trabalhar em grupo na EAD, ele deve 
saber coordenar o grupo, para isso ele precisa saber claramente qual 
é o objetivo a ser alcançado pelo grupo, os alunos devem se conhecer, 
ter conhecimento sobre o outro para poder determinar as ações de 
cada um de acordo com seus conhecimentos individuais para a cons-
trução de um referencial comum, porém, como os alunos podem se 
conhecer se em muitos casos então distante geograficamente? Fácil, 
vimos no subcapítulo sobre as ferramentas colaborativas que muitas 
delas possuem recursos que permitem que o aluno discuta, bata um 
papo, troquem experiências e se conheçam, mas para isso se tornar 
possível é necessário que os professores adotem novas metodologias 
de ensino e que incluam atividades em grupos, pois não basta ape-
nas dizer aos alunos que a atividade pode ser realizada em grupo, 
é importante que o professor dê um respaldo a esses alunos e que 
desenvolva as atividades de forma que eles possam construí-la cole-
tivamente e não apenas cada um fazer uma parte e junta-las no final.

 O aluno também necessita comunicar-se em grupo, não ape-
nas saber expressar suas opiniões, mas também ter uma interação 
que permita aos grupos criarem seus próprios dialetos. A interação 
que também é umas das competências que foram elencadas e por si-
nal a mais votada também no questionário pelos professores, acredi-
to eu, é o ponto chave de todas elas, pois sem a interação dos sujeitos 
em qualquer situação, virtualmente ou presencialmente, não haverá 
grupo, não há como atingir de forma qualificada o objetivo comum. 
E já vinculado a esse aspecto a cooperação, é outra competência que 
se faz necessária quando se trabalha em grupo, pois se trata de tra-
balhar junto, trabalharem coletivamente para chegarem ao ponto 
proposto. E as duas últimas competências o tempo e o espaço, que 
indicam a experiência que o aluno desenvolve, a prática nas tarefas 
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realizadas, no comportamento em grupo, etc; e o espaço que é o lu-
gar aonde todas as outras competências ocorrem. Se não expressei 
soluções para aplicar às situações na EAD em cada uma das compe-
tências entenda-se que, mesmo que não possuímos uma vastidão de 
ferramentas colaborativas a maioria disponibiliza recursos que po-
dem ser adaptados às atividades que desenvolvam as competências, 
basta o professor conhece-las e ter um pouco de criatividade. Pude 
concluir então que é possível sim mapear as competências coletivas, 
e sinto-me muito feliz por ter dado este passo inicial sobre este tema 
que não é quase falado, espero agora se me for oportunizada apro-
fundar e continuar esses estudos que merecem ser destacados por 
sua grande importância, já que atualmente tudo se encaminha para a 
coletividade e o compartilhamento.
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1 INTRODUÇÃO

 Assim como a sociedade vem apresentando transformações 
de diferentes proporções, os atos de ensinar e aprender acompanham 
essa evolução e refletem a busca de novos sentidos. Na sociedade da 
informação em que vivemos paradigmas são construídos e com eles 
emergem novos desafios e paradoxos. No campo da Educação, com 
o crescimento das possibilidades de acesso ao ensino e com o sur-
gimento de novas instituições, principalmente no âmbito privado, 
há a necessidade de se repensar as práticas docentes, orientando-se 
para a construção da cidadania e a efetiva socialização do conheci-
mento (FÁVERO; MARQUES, 2012). Segundo Prado (2001, p. 1), “o 
momento requer uma nova forma de pensar e agir para lidar com a 
rapidez e abrangência de informações e com o dinamismo do conhe-
cimento”. A autora reforça ainda a necessidade de uma aprendizagem 
crítica, reflexiva, autônoma, criativa e colaborativa:

Evidencia-se uma nova organização de tempo e espaço e uma grande di-
versidade de situações que exigem um posicionamento crítico e reflexivo 
do indivíduo para fazer suas escolhas e definir suas prioridades. [...] Nesta 
perspectiva, a melhor forma de ensinar é aquela que propicia aos alunos o 
desenvolvimento de competências para lidar com as características da so-
ciedade atual, que enfatiza a autonomia do aluno para a busca de novas 
compreensões, por meio da produção de ideias e de ações criativas e cola-
borativas (PRADO, 2001, p. 1).

 
Nesse sentido, Fávero e Marques (2012, p. 2) afirmam que 

aprender e ensinar são “atividades complexas, exigentes, paradoxais, 
questionadoras, portadoras de sentidos e significados”. Além disso, 
os autores fazem as seguintes indagações:

[...] qual o melhor jeito de aprender? Quando de fato há uma aprendiza-
gem? Existem estratégias, procedimentos, didáticas que são mais eficientes 
que outras para que alguém aprenda melhor e com maior qualidade? Al-
guém que não possui interesse, curiosidade, vontade, consegue aprender? 
Por que alguns aprendem mais que os outros? Aprender é o mesmo que 
memorizar? Quando há ensino há necessariamente aprendizagem? Alguém 
pode dizer que ensina algo a alguém se este não quer aprender? (FÁVERO; 
MARQUES, 2012, p. 2).
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 Para Duarte (2005), o desenvolvimento e o sucesso da apren-
dizagem ocorrem através da correta execução de três aspectos: ex-
pectativas dos discentes, as exigências do saber e as exigências da so-
ciedade. Ou seja, o aprender perpassa o protagonismo do educando 
no processo de aprendizagem e, ao docente, atribui-se a responsabili-
dade de criar condições para o seu desenvolvimento. Corroborando, 
Fávero e Marques (2012) ressaltam a importância de uma aprendi-
zagem significativa, que una conhecimentos e vivências do aluno e 
agregue outros saberes.
 Partindo-se da ideia de tornar o aluno protagonista de sua 
aprendizagem relata-se neste estudo uma proposta didático-peda-
gógica realizada em uma turma integrada, comportando alunos dos 
cursos técnicos em Administração e Logística, ofertados em uma 
escola privada de educação técnica na cidade de Canoas, região me-
tropolitana de Porto Alegre (RS). A atividade ocorreu na disciplina 
Teoria Geral da Administração, sendo solicitada aos alunos a elabo-
ração de jogos diversos que contemplassem as teorias administrati-
vas aprendidas na disciplina.
 Para justificar a utilização de jogos como estratégia didático-
-pedagógica, cita-se Pietruchinski et al. (2011), em que os jogos au-
xiliam no processo educativo e podem gerar uma aprendizagem sig-
nificativa, desde que bem planejados e trabalhados criticamente. Na 
visão de Silva e Morais (2011), os jogos apresentam um valor intrín-
seco e unem vontade e prazer, despertando um ambiente agradável 
de aprendizado. Contudo, a sua contribuição no processo de educar 
será efetiva se haver estrutura e planejamento adequados, qualidade 
e orientadores preparados. De acordo com Medeiros e Schimiguel 
(2012, p. 2), o aspecto quantitativo do estudo deve adaptar-se “a um 
mundo de mudança”, levando-se em consideração “a educação não 
somente como uma etapa na vida do indivíduo, mas sim como um 
processo durante toda a sua existência”.
 Moratori (2003, p. 9) contribui ao exposto ao evidenciar 
que o jogo propicia o desenvolvimento cognitivo afetivo, linguís-
tico, social, moral e motor do estudante, bem como contribui para 
a “construção da autonomia, criticidade, criatividade, responsabi-
lidade e cooperação”. O autor expõe também alguns objetivos indi-
retos dos jogos:
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Memória (visual, auditiva, cinestésica); orientação temporal e espa-
cial (em duas e três dimensões); coordenação motora visomanual 
(ampla e fina); percepção auditiva; percepção visual (tamanho, cor, 
detalhes, forma, posição, lateralidade, complementação); raciocínio 
lógico-matemático; expressão linguística (oral e escrita); planeja-
mento e organização (MORATORI, 2003, p. 10).
 Indo além, Moratori (2003, p. 13) apresenta as vantagens e 
desvantagens da prática de jogos (Figura 1).

Figura 1 – Vantagens e desvantagens do uso dos jogos
Fonte: Moratori (2003, p. 13).

 Portanto, além dessa introdução, o presente estudo está orga-
nizado da seguinte forma: um breve referencial teórico sobre educa-
ção à distância e a relação professor-aluno; a metodologia de traba-
lho proposta; a apresentação e discussão dos resultados e, por fim, as 
considerações finais.
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2 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: CONTEXTUALIZAÇÃO, PRO-
FESSOR E ALUNO

O objetivo principal da educação, independente da modalidade de 
ensino adotada é a aprendizagem do educando, ou dito de outra for-
ma, a construção do conhecimento por parte dos sujeitos envolvidos 
no processo. A referência aos sujeitos se dá por entender que essa 
construção envolve tanto o sujeito quanto o objeto, ou seja, há trans-
formação do professor e do aluno. Segundo Becker (2012 p. 113), 
“o construtivismo refere-se à ideia de que nada, a rigor, está pronto, 
acabado, e de que o conhecimento não é dado, em nenhuma instân-
cia, como algo terminado – é sempre um leque de possibilidades que 
podem ou não ser realizadas”.
Tal construção pode ocorrer na sala de aula a partir das trocas entre 
professor e aluno, e entre alunos. Simultaneamente a essas trocas, o 
discente modifica o que já foi aprendido, reorganizando e agregan-
do uma nova noção, um novo conceito. No entanto, a aprendizagem 
também pode ocorrer em outros espaços, como por exemplo, através 
de vídeo conferências, a partir da participação em fóruns de discus-
sões, chats, leituras, espaços informais, entre outros. Neste sentido, 
vale ressaltar a importância da aprendizagem  significativa indepen-
dente da referência espacial, ou seja, professor e aluno no mesmo 
espaço e tempo. Nesse contexto, Miras (1999, p. 61) evidencia que

Uma aprendizagem é tanto mais significativa quanto mais relações com sen-
tido o aluno for capaz de estabelecer entre o que já conhece, seus conheci-
mentos prévios e o novo conteúdo que lhe é apresentado como objeto de 
aprendizagem. Em suma, isto quer dizer que, contando com a ajuda e guia 
necessárias, grande parte da atividade mental construtiva dos alunos deve 
consistir em mobilizar e atualizar seus conhecimentos anteriores para enten-
der sua relação ou relações com o novo conteúdo. A possibilidade de esta-
belecer essas relações determinará que os significados sejam construídos de 
forma mais ou menos significativa, funcional e estável. (MIRAS, 1999, p. 61).

Para Behar (2009), a concepção do conhecimento na sociedade 
da informação é oriunda da ação do indivíduo sobre a   realidade, 
ou seja, observa-se que o protagonismo, inserido em um ambiente 
cooperativo, sobrepõe a aprendizagem tecnicista como se apresen-
tava antigamente, despertando um olhar reflexivo e renovado sobre 
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o processo de aprendizagem. Assim, surge a necessidade de refletir 
sobre a contextualização da educação a distância propriamente dita, 
considerando que esta modalidade está em expansão e sua contribui-
ção é de extrema relevância. 

Segundo Behar (2009, p. 16), a Educação a Distância é concei-
tuada como “forma de aprendizagem organizada que se caracteriza, 
basicamente, pela separação física entre professor e alunos e a exis-
tência de algum tipo de tecnologia de mediatização para estabele-
cer a interação entre eles”, tendo como aporte legal o decreto  5.622, 
que data de 19 de dezembro de 2005. Possui como características o 
respeito ao ritmo individual do aluno, a formação de comunidades 
de aprendizagem e redes de convivência (BEHAR, 2009). Apesar das 
distâncias físicas presentes na EaD é possível criar proximidade re-
lacional, afetiva e comunicacional, favorecendo assim a aprendiza-
gem através das TIC’s e metodologias adequadas (AZEVÊDO, 2002). 
Outra característica relevante da Educação a Distância (EaD) está 
na construção de espaços de aprendizado habitados por alunos ad-
vindos das mais variadas localidades e contextos culturais, trazendo 
à tona importantes competências a serem contempladas pelos atores 
da EaD (professores, tutores e alunos), como o trabalho em equipe, a 
relação interpessoal e a mediação pedagógica (BEHAR, 2013).
A composição de atividades assíncronas e síncronas em ambiente 
tecnológico de aprendizagem, que favorece a economia de tempo e 
recursos, garante à EaD significativa expansão em âmbito mundial 
e brasileiro. De acordo com a Associação Brasileira de Educação a 
Distância, o Censo de 2015 demonstrou que o perfil do aluno EaD 
no Brasil é predominantemente composto por adultos (entre 31- 
40 anos), que necessitam conciliar os estudos e o trabalho, sendo a 
maioria do genêro feminino (53%), contabilizando um total de mais 
de cinco milhões de alunos.

Indo além, a Educação a Distância é, portanto, formada por 
espaços heterárquicos, ou seja, cooperativos, centrados no aprendiz 
e na identificação e solução de problemas. Onde há a aprendizagem 
como resultado de um processo construtivo de natureza interativa, 
social e cultural (COLL; MONEREO, 2010). Neste cenário o proces-
so educativo passa a ser orientado à aprendizagem e não somente à 
entrega de conteúdo como forma de ensino (BEHAR, 2009), sendo 
visto o professor como facilitador de um processo colaborativo, pro-
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movendo um ambiente que favoreça o aprendizado e o desenvolvi-
mento do potencial dos alunos (MAY; SHORT, 2003).
Em decorrência disso, surge uma série de problematizações acerca 
dos atores deste processo. No primeiro momento, a reflexão tange a 
prática docente, ou seja, pensar em uma prática de ensino que per-
mita uma aprendizagem eficaz suscita como ponto importante de 
discussão. Qual o papel do professor virtual? Segundo Cool (2010) 
(apud MAURI; ONRUBIA, 2010, p. 118):

O professor é entendido como um e-moderador da construção do conheci-
mento por parte do aluno. O papel do e-moderador é o de projetista, promo-
tor e mediador da aprendizagem, mais do que um especialista de conteúdo, 
mesmo que deva saber o suficiente sobre o tema para permitir seu desen-
volvimento, marcar um ritmo ajustado ao aluno e promover desafios cuja 
abordagem seja viável. O e-moderador precisa receber uma formação que o 
capacite a comunicar-se por meio de textos escritos na tela do computador, 
algo que constitui o todo um gênero comunicacional e discursivo em si.

No que se refere ao sentido construtivo da prática reflexiva, 
Becker (2010, p. 18, grifo do autor) situa o professor como aquele que:

[...] não apenas ensina, mas reflete sobre os resultados de suas ações didá-
tico-pedagógicas: sobre como os alunos recebem seu ensino; os retornos 
que fornecem; as elaborações, eventualmente originais, que apresentam nas 
avaliações; os motivos ou explicações que ele encontra para a não aprendi-
zagem; as dificuldades intelectuais de toda ordem que os alunos apresen-
tam; as explicações que constrói sobre a excelência de alguns alunos; os 
obstáculos não cognitivos, mas afetivos, de alguns outros. E, sobretudo, o 
retorno, verdadeiro feedback que faz sobre o próprio ensino, modificando-
-o, às vezes de forma radical.

Estes conceitos a cerca do fazer docente nos permitem infe-
rir que o professor assume um papel de agente transformador nesta 
modalidade e sua importância não é diminuída em virtude de tratar-
-se da modalidade a distância. O trabalho do professor e do tutor é 
árduo no sentido de promover interação, mas não impossível. Com 
relação ao tutor, temos:

[...] um dos sujeitos que participa ativamente da prática pedagógica. Suas 
atividades desenvolvidas a distância e/ou presencialmente devem contri-
buir para o desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem e 
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para o acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico (BRASIL, 2008 
p. 21. apud BEHAR, p. 161).

O trabalho integrado de professor e tutor permite ao discente 
uma fluidez no processo de aprendizagem que denota extrema rele-
vância nesta modalidade de ensino. Com relação ao discente na EaD, 
alguns pontos são levantados, tais como: pensar sobre a importância 
da gestão do tempo, na construção do conhecimento através de ativi-
dades síncronas e assíncronas, nas habilidades para a utilização dos 
ambientes virtuais e as dificuldades encontradas com as ferramentas 
disponíveis nos ambientes virtuais de aprendizagem, são alguns ele-
mentos que exploramos neste capítulo. 

Compreende-se que a administração do tempo é um ponto de 
suma importância para ambos (docente e discente), assim evidencia-
mos esta afirmativa comparando-a com o ensino regular. Neste, o alu-
no e o professor têm seus compromissos, como por exemplo, o com-
parecimento às aulas, o desenvolvimento das atividades extra-classe 
definidos, pois, neste caso, há referência espacial. Na modalidade EaD 
não há essa referência, requerendo assim, organização, disciplina e au-
tonomia para atender aos compromissos acadêmicos propostos. 

Na perspectiva de Behar (2009), a aprendizagem a distância 
exige do aluno organização. Ao discente é requirido organização 
de horários, definindo os períodos em que se dedicará aos estudos. 
Dele, espera-se dedicação, motivação e disciplina. Para alguns aca-
dêmicos a aprendizagem a distância pode significar isolamento ou 
solidão, por isso, aqueles atributos são essenciais para esse modelo 
pedagógico (BEHAR, 2009).

Essas características já citadas tornam-se explícitas no processo 
de aprendizagem quando se verifica as dificuldades enfrentadas pelos 
educandos com relação à utilização dos espaços virtuais de aprendiza-
gem, e, também, quando é proposto ao aluno as tarefas como a parti-
cipação em fóruns, sendo esta uma atividade assíncrona. Como ativi-
dade síncrona, temos os chats de discussões, que exigem um grau de 
organização e até mesmo de maturidade acadêmica, devendo o aluno 
estar preparado para contribuir para  sua própria formação. 

Notare e Behar (2009) abordam que no início da EaD toda a 
atenção estava voltada para o professor e para os recursos tecnológi-
cos, enquanto o aluno ficava como coadjuvante do processo. Atual-
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mente, o aluno da EaD, ou aluno virtual, torna-se o centro das aten-
ções. O curso, os materiais e a estrutura são organizados e pensados 
para o contexto do ciberespaço. Na EaD o aluno assume o papel cen-
tral no processo de aprendizagem, contribuindo para o objetivo de 
uma educação emancipadora, voltada para a formação de indivíduos 
críticos.

3 METODOLOGIA  DE TRABALHO PROPOSTA
  
A atividade a ser relatada neste trabalho foi realizada em uma 

turma com alunos oriundos de dois cursos técnicos (Administração 
e Logística) oferecidos por uma escola privada de nível técnico na 
cidade de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, RS. A pro-
posta teve como palco a disciplina Teoria Geral da Administração, 
onde os alunos foram desafiados a elaborar jogos que envolvessem as 
teorias administrativas aprendidas em aula. 

Como caracterização do público participante, observa-se que 
tratam-se de alunos que realizam tais cursos na modalidade semi-
presencial, isto é, eles possuem um (1) encontro semanal no perío-
do noturno, sendo as atividades da disciplina realizadas a distância. 
Entretanto, nos encontros presenciais é solicitada uma tarefa, com 
organização combinada entre a turma e o professor.

Até o momento da atividade trabalhou-se seis teorias da Admi-
nistração: a Teoria da Administração Científica, a Teoria Clássica, a 
Teoria das Relações Humanas, a Teoria Burocrática, a Teoria Estru-
turalista e a Teoria Neoclássica. Todos esses conteúdos tiveram uma 
abordagem expositiva-dialogada prévia, bem como trabalhos teóri-
cos foram solicitados aos discentes para revisar e reforçar a assimila-
ção do conhecimento. Entretanto, relatos acerca da densidade teórica 
de tal disciplina são frequentes e, do ponto de vista do professor e de 
sua experiência em outras turmas, essa densidade relatada impacta 
no baixo rendimento dos alunos, os quais expõem múltiplas dificul-
dades, principalmente: compreensão do conteúdo, aversão à teoria e 
sobreposição da atividade profissional ao estudo – interferindo em 
sua dedicação. 

 Portanto, o uso de jogos foi uma estratégia adotada como 
meio de aproximação dos alunos ao conteúdo, observadas as dificul-
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dades dos discentes, assim também como uma tentativa de dinamizar 
o encontro com turma, pois as aulas acontecem em período noturno 
e a maioria dos alunos desenvolve atividade laborativa. Desse modo, 
os 54 alunos foram distribuídos em grupos de até oito integrantes. 
Após a definição dos grupos, o professor iniciou a distribuição das 
teorias entre os alunos, explicou a proposta de trabalho, sanou dúvi-
das e os orientou sobre a dinâmica da aula posterior, na qual a tarefa 
seria desenvolvida.

Como feedback, o professor solicitou aos discentes que respon-
dessem a seis questões:

Quadro 1 – Questões elaboradas para aplicação aos participantes

 Qual a sua opinião acerca do uso de jogos como estratégia 
de aprendizagem? 
 Você acredita que a aprendizagem se torna mais efetiva 
por meio de diferentes metodologias? Quais metodologias são 
mais efetivas para você? 
 Qual a sua opinião sobre a participação do aluno na cons-
trução das aulas? 
 Como você se sentiu ao ter que elaborar uma atividade a 
ser aplicada em sua turma?
 Como você avalia o engajamento da turma na atividade 
que você propôs? 
 A que fatores você atribui a sua dificuldade de aprender e 
quais são as suas estratégias de aprendizagem? 

Fonte: elaborado pelo autor (2018).

A partir deste momento parte-se à apresentação e discussão 
dos resultados.

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1 “Que turma criativa!”

 O comprometimento do alunado foi perceptível. Jogos de di-
ferentes concepções foram elaborados, despertando a curiosidade, o 



105

raciocínio lógico; e instigando os conhecimentos adquiridos ao lon-
go dos encontros. Entre os jogos apresentados estão caça-palavras, 
quebra-cabeças, palavras-cruzadas e jogos da memória (Figuras 1 e 
2, abaixo).

Figura 1 – Jogos da memória elaboradores pelos alunos

Fonte: dados da pesquisa (2018).

Figura 2 – Caça-palavras com as Teorias Clássica 
e Burocrática da Administração

Fonte: dados da pesquisa (2018).

 Além dessas, duas outras envolvendo o grupo foram apre-
sentadas: a primeira atividade (Figura 3) consistiu na identificação 
das características de determinada teoria (no caso, Teoria das Rela-
ções Humanas). No quadro foram identificadas duas placas dizendo: 
“Teoria das Relações Humanas” e “Outras teorias”. Na primeira ro-
dada foram distribuídos 11 balões verdes entre os grupos formados 
para a confecção das atividades. No interior desses balões constava 
uma característica, que poderia ser ou não da Teoria das Relações 



106

Humanas. Assim, um representante de cada grupo foi chamado à 
frente para estourar o balão, ler a característica e identificá-la em uma 
das duas placas situadas no quadro. Depois da participação de todos, 
proferiu-se a leitura de todas as características. Os mediadores as refor-
çaram embasando-as e reordenando-as (somente três características 
definiam a Teoria Humanística). A partir disso deu-se início à segunda 
etapa: três balões vermelhos foram distribuídos a três alunos escolhi-
dos aleatoriamente. Esses balões continham os princípios da Teoria 
das Relações Humanas aos quais aquelas características se referiam. 
Novamente, tais alunos tiveram de estourar os balões, ler os princípios 
e identificá-los corretamente em uma das três características. Ao final 
houve premiação aos discentes participantes da segunda etapa.

Figura 3 – Atividade dos balões – participação de todos os grupo

Fonte: dados da pesquisa (2018)
 
 A segunda atividade resumiu-se em um jogo da forca sobre a 

Teoria Burocrática, de Max Weber. A turma toda pode participar, os 
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mediadores liam as perguntas ou características dessa teoria à turma 
e quem sentia-se à vontade contribuía com o seu palpite no jogo (Fi-
gura 4, a seguir). 
 
Figura 4 – Atividade da Forca – participação de todos os grupo

Fonte: dados da pesquisa (2018)

4.2 Percepções dos alunos sobre a atividade dos jogos

 A partir das questões elaboradas buscou-se verificar a per-
cepção dos discentes participantes em relação à atividade proposta. 
Sobre o uso de jogos como estratégia de aprendizagem, os alunos 
salientaram a possibilidade de se construir uma aula com maior in-
teração entre os integrantes da turma; dinamizada; que desperta a 
criatividade; e facilita a compreensão do conteúdo.

Com os jogos fica mais fácil e dinâmico aprender a matéria (ALUNO 2).

É uma excelente abordagem [uso de jogos], pois envolve interação e criati-
vidade, que, na minha opinião, facilita o aprendizado (ALUNO 13).

Acredito ser válido, porque ajuda a desenvolver laços entre os indivíduos e 
agrega conhecimento aos mesmos (ALUNO 23).

 Questionados se o uso de diferentes metodologias oportuniza 
uma aprendizagem mais efetiva, os alunos relataram que a utilização 
de tecnologia (jogos eletrônicos), jogos manuais, músicas e grupos 
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de discussões são exemplos de metodologias que colaboram para a 
fixação dos conteúdos e auxiliam na assimilação do conhecimento.

Sim, facilita mais o aprendizado. Jogos, sistema EAD, uma tecnologia me-
lhor [...] (ALUNO 01).

Sim, com uma aula mais dinâmica se torna mais “interessante” a matéria. 
Sejam elas [metodologias] jogos, músicas, grupos de discussão sobre a ma-
téria (ALUNO 07).

Acredito que sim. Atividades dirigidas em grupos ou dupla com toda cer-
teza torna o aprendizado mais leve e nos faz criar vínculos (ALUNO 16).

Sobre a participação do aluno na construção da aula, os dis-
centes afirmaram que essa oportunidade despertou, por um lado, um 
sentimento de desafio, mas por outro, possibilitou a interação com a 
turma e com professor, pois essa construção de aula permite ao aluno 
verificar o quanto está aprendendo, como também possibilita a tro-
ca de experiências e conhecimentos, além de incentivar o exercício 
da comunicação, uma vez que se tem o aluno como o facilitador da 
aprendizagem e orientador do grande grupo. Na sequência pergun-
tou-se sobre o engajamento dos demais discentes às atividades pro-
postas. Para os alunos a experiência demonstrou ser positiva, pois 
observou-se o comprometimento do grupo com as propostas, assim 
como foram bem receptivos a todas as formas de participação soli-
citadas. Para os alunos a atividade foi interessante no sentido de que 
puderam conhecer os colegas, interagir e aprender com as diferenças 
uns dos outros. Além disso, os discentes relataram que a orientação 
acerca dos conteúdos vindas deles mesmos somou para a assimilação 
dos conteúdos, visto que desenvolviam estratégias de linguagem que 
os aproximavam e descortinavam algumas dúvidas que surgiam ao 
longo dos encontros presenciais e nos estudos individuais a distância.

 Por fim, interrogou-se acerca das dificuldades e estratégias de 
aprendizagem. De acordo com grande parte do alunado, as dificul-
dades de aprendizagem mais comuns resumem-se, no entendimento 
dos mesmos, no distanciamento dos conteúdos à prática profissional 
que possuem. Dessa forma, a articulação dos conteúdos, bem como 
a densidade teórica presente, são entendidas como um complicador 
para o rendimento nas aulas e para a assimilação do conhecimen-



109

to. Além disso, a necessidade da prática profissional contribui ainda 
mais para que as dificuldades no aprendizagem sejam salientes, de-
vido à redução no tempo de dedicação aos estudos. Portanto, como 
estratégias de aprendizagem, esses alunos evidenciaram a organiza-
ção de resumos, apontamentos sobre as falas do professor nos encon-
tros presenciais, as trocas com os colegas, as pesquisas extra-classes 
sobre os conteúdos, assim também o estudo através de video-aulas 
na Internet. Os discentes ainda salientaram que a aproximação téo-
rico-empírica proporcionada pelo docente (exemplos envolvendo a 
realidade organizacional) possui contribuição significativa para a sua 
compreensão acerca dos temas abordados, principalmente em disci-
plinas com alta carga teórica.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste estudo foi relatar uma experiência didático-
-pedagógica em uma turma de educação técnica em uma escola pri-
vada na cidade de Canoas, região metropolitana de Porto Alegre/RS, 
em uma turma composta por alunos dos cursos técnicos de Admi-
nistração e Logística na modalidade semipresencial (cursos a distân-
cia com um encontro presencial por semana). Ao todo participaram 
da atividade 54 discentes de diferentes faixas etárias.

A disciplina na qual ocorreu a atividade denomina-se Teoria 
Geral da Administração, ofertada para ambos os cursos técnicos. 
Como organização da proposta, os 54 alunos foram distribuídos em 
grupos de até oito integrantes, onde deveriam planejar e implemen-
tar na turma jogos produzidos a partir das teorias da Administração 
aprendidas na disciplina. A distribuição das teorias ficou sob respon-
sabilidade do professor.

Como resultado observou-se que a proposta foi exitosa, uma 
vez que, além de representar um desafio para o grupo, despertou a 
criatividade e a responsabilidade, como também instigou ainda mais 
a compreensão sobre as teorias, pois os jogos foram também orienta-
dos pelos próprios alunos, os quais tiveram de saber articular a teo-
ria sob a sua responsabilidade aos colegas. Indo além, as diferentes 
configurações de linguagem e organização utilizados qualificou e 
ressignificou a importância dos conhecimentos da disciplina, redu-
zindo a resistência pré-atividade e convergindo para a percepção de 
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uma prática didático-pedagógica de valorização do alunado, de seus 
conhecimentos e de suas contribuições para a otimização dos encon-
tros presenciais.

A partir dessa prática cabe a reflexão acerca da necessidade de 
revisão das metodologias aplicadas com os alunos. Ao professor fica 
a incumbência de agregar novos sentidos ao ensino e à Educação 
enquanto um objeto de transformação individual, coletiva e social. 
Para além do atendimento às políticas educacionais das instituições, 
o repensar das práticas pedagógicas são essenciais e se fazem opor-
tunas para elevar a importância do aluno enquanto ser humano, em 
constante aprendizagem, fazendo dele o próprio orientador de sua 
aprendizagem, principalmente em ambientes tecnológicos de educa-
ção como os deste relato.
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1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento das tecnologias de informação e comuni-
cação (TICs) e a crescente utilização destas pelos alunos vem cha-
mando atenção para o fato de que, tanto o uso quanto o desenvol-
vimento de jogos digitais didáticos de matemática e a gamificação, 
podem ajudar os alunos em um entendimento melhor dos conteúdos 
da disciplina, pois os estes podem ver a aplicação dos conteúdos de 
uma forma prática e visível através dos recursos que estão disponí-
veis nos jogos digitais e que chamam a sua atenção pelas característi-
cas motivadoras da gamificação. 

Os objetos de aprendizagem, como ferramenta de ensino, podem trazer 
para a sala de aula muitas possibilidades de aprendizagem que passam por 
novas abordagens de conteúdos e também pela motivação à aprendizagem 
em função da mídia em que são produzidos. No caso dos jogos educacio-
nais digitais ou softwares educacionais, a interação permitida entre conteú-
do e aluno e a possibilidade de aprender usando recursos digitais podem 
favorecer a apreensão de conteúdo e o interesse pela tarefa. Esse conteúdo, 
então é facilmente compreendido e compartilhado entre os alunos-usuários 
de forma interativa, o que exige, desses estudantes, uma atitude responsiva 
ativa (ARAUJO et al., 2012, p. 6).

Os alunos de hoje pertencem à uma nova geração educacio-
nal que são os nativos digitais, com acesso cada vez mais próximo 
através de laboratórios equipados com computadores ligados à rede, 
tablets, smartphones, tanto nas escolas com em casa. No contexto do 
ensino básico, esses alunos contemplam a geração Z (nascidos entre 
a segunda metade da década de 90 e o ano de 2010) e a geração al-
pha (nascidos depois de 2010). De acordo com Santos Neto (2010, 
p.14), a Geração “Z”1, conhecida também como “geração silenciosa” 
tem característica de crianças e adolescentes que vivem em círculo de 
internet, telefone, vídeo e internet novamente. Segundo Camboin e 
Barros (2010), a Geração “Alpha”2 é caracterizada por indivíduos que 
1 Geração Z, uma geração que nasceu sobe o advento da internet e do bom tecnológico e 
para eles estas maravilhas da pós modernidade não são nada estranháveis. Em https://www.
tecmundo.com.br/curiosidade/2391-o-que-e-a-geracao-z-.htm. Acesso em 13/05/2017.
2 A Geração Alpha é composta por crianças que desde muito pequenas, estão inseridas em 
um cotidiano rodeado pela tecnologia. Em http://www.marisapsicologa.com.br/geracao-
alpha.html. Acesso em 13/05/2017 
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tem a capacidade de domínio da cultura digital, possuindo uma certa 
autonomia em compartilhar e produzir conteúdos no ciberespaço. 

Considerando essa nova realidade, para que a interação ocorra, 
o docente deve estar preparado e se aprimorar para o novo, buscando 
qualificação para contribuir de uma forma mais significativa e práti-
ca dos conteúdos abordados. 

Valente (1999) já chamava atenção sobre o fato:
A Informática na Educação de que estamos tratando enfatiza 

o fato de o professor da disciplina curricular ter conhecimento sobre 
os potenciais educacionais do computador e ser capaz de alternar 
adequadamente atividades tradicionais de ensino-aprendizagem e 
atividades que usam o computador. No entanto, a atividade de uso 
do computador pode ser feita tanto para continuar transmitindo a 
informação para o aluno e, portanto, para reforçar o processo instru-
cionista, quanto para criar condições de o aluno construir seu conhe-
cimento (VALENTE, 1999, p. 12).

Existe uma boa quantidade de recursos digitais disponíveis, 
porém o objetivo da presente pesquisa não está relacionado à análise 
das ferramentas, mas das tendências de pesquisa essa área, principal-
mente no que se refere aos experimentos neles realizados sobre o uso 
e/ou o desenvolvimento de novos softwares, bem como o aprimora-
mento dos já existentes.

O que se vem afirmando na literatura e na experiência até aqui 
construída é que no cenário escolar integrado com vivências em 
multimídia, estas geram: a dinamização e ampliação das habilidades 
cognitivas, devido à riqueza de objetos e sujeitos com os quais permi-
tem interagir; a possibilidade de extensão da memória e de atuação 
em rede; ocorre a democratização de espaços e ferramentas, pois es-
tas facilitam o compartilhamento de saberes, a vivência colaborativa, 
a autoria, co-autoria, edição e a publicação de informações, mensa-
gens, obras e produções culturais tanto de docentes como discentes 
(SERAFIM; SOUSA, 2011, p. 22). 

Como resultado desse trabalho de pesquisa busca-se a respos-
ta para os seguintes problemas: dadas as pesquisas experimentais já 
realizadas sobre o uso de jogos digitais e ganificação como ferramen-
tas de apoio ao ensino da matemática na educação básica, quais as 
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tendências conceituais, teóricas e metodológicas dessas pesquisas? 
Quais foram os resultados já alcançados por tais pesquisas? Quais 
são as perspectivas para novas pesquisas experimentais, dados os as-
pectos que ainda não foram analisados?

Dados os problemas de pesquisa, apresenta-se a hipótese de que, 
“apesar dos conceitos, teorias e metodologias diversos, passíveis de se-
rem adotados em pesquisas experimentais, estas se constituem como 
experimentos restritos à ferramentas específicas, com insipiente vin-
culação conceitual e teórica e pouca preocupação com a metodologia”.

O presente estudo justifica-se pelo fato de a disciplina de ma-
temática, de acordo com os resultados do Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais (INEP) compreendendo a Prova Brasil 
2015 (BRASIL, 2016) que visam identificar o grau de aprendizagem 
nos ensino fundamental e médio, estar gerando preocupação, ape-
sar de ter havido uma evolução no ensino fundamental os resultados 
ainda são abaixo do esperado o que tem gerado uma preocupação 
para a sociedade e, levando a uma discussão sobre o que pode ser 
feito para dar um salto neste aspecto. Para tanto, este estudo pretende 
investigar a utilização dos jogos digitais e da gamificação como uma 
alternativa a ser analisada dentro do contexto escolar, verificando 
as novas tendências em pesquisas experimentais, também buscan-
do identificar, nas pesquisas analisadas, se o docente está capacitado 
para desenvolver esta “nova metodologia”.

O objetivo deste artigo é apresentar as principais tendências 
nas pesquisas sobre o uso de jogos digitais e gamificação como fer-
ramentas de apoio à aprendizagem no ensino básico para que os do-
centes possam incrementar suas aulas de matemática. Além disso, 
será identificado analisado como os professores estão se comportan-
do diante destas novas tecnologias, e também verificando quais as 
tendências e conceitos para estas novas metodologias. 

Para tanto, os seguintes objetivos específicos precisam ser al-
cançados, a saber: a) realizar levantamento bibliográfico das princi-
pais pesquisas experimentais sobre o uso de jogos digitais e gamifica-
ção no ensino de matemática; b) identificar, nas pesquisas levantadas, 
como os jogos digitais e a gamificação são utilizados no apoio ao 
ensino e aprendizagem de matemática; c) analisar se e como o pro-
fessor foi capacitado durante as intervenções; e, d) identificar quais 
as tendências conceituais, teóricas e metodológicas dessas pesquisas.
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2 O USO DE JOGOS DIGITAIS  E GAMIFICAÇÃO  NO ENSINO 
DA MATEMÁTICA

A educação no Brasil vem passando por um processo de trans-
formação. Durante muitos anos o que se via nas escolas era um mo-
delo arcaico na prática de ensino, sem perspectivas de uma nova me-
todologia, porém já havia uma sinalização da alteração de quadro, 
e em meados de 1980 foi se desenhando a necessidade do uso da 
informática na educação brasileira, de acordo com Valente.

Esses esforços, aliados ao que se realizava em outros países e ao interesse do 
Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) na disseminação da Informática 
na sociedade, despertaram o interesse do governo e de pesquisadores das 
universidades na adoção de programas educacionais baseados no uso da 
Informática. Essa implantação teve início com o primeiro e o segundo Se-
minário Nacional de Informática em Educação, realizados, respectivamen-
te, na Universidade de Brasília (UNB) em 1981 e na Universidade Federal 
da Bahia em 1982 (Seminário Nacional de Informática na Educação 1 e 2, 
1982) (VALENTE, 1999, p. 19).

De acordo com Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, 
nesta era digital o computar está inserido em muitas escolas as quais 
são equipadas com laboratório de informática, agregando vantagens 
para auxilio no processo da aprendizagem em grande escala.

Neste contexto, o ensino da matemática é uma área muito pro-
pícia para utilizar os recursos tecnológicos, diante dos baixos índices 
de aprovação e entendimento dos conteúdos ministrados. De acordo 
com sitio Todos pela Educação “A cada vinte crianças que ingressam 
no ensino fundamental, apenas uma está saindo com a aprendizagem 
adequada em matemática”.

A introdução do uso das mídias é uma proposta metodológi-
ca que deve ser constantemente inserida pelos professores em suas 
aulas. Os jogos digitais e a gamificação apresentam características 
lúdicas onde o aluno pode ver na prática a aplicação dos conteúdos 
através de figuras e animações. 

Os jogos e as estratégias de gamificação precisam ser bem ela-
borados para que não falte a relação de aprendizagem com os joga-
dores, estes precisam despertar o interesse dos alunos, ter uma boa 
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visualização, regras, feedback dentre outros objetivos indispensáveis 
para sua criação.

De acordo com Stahl (1991) e Bongiolo et al. (1998) apud Poe-
ta e Geller (2014, p. 50) os jogos devem possuir algumas caracterís-
ticas como:

Apresentar objetivos claros com instruções e regras; explorar efeitos auditi-
vos e visuais, para manter a curiosidade e facilitar o alcance do objetivo edu-
cacional proposto; incorporar o desafio, através da utilização de diferentes 
níveis para solucionar um determinado problema, pontuação, velocidade 
de resposta, feedback do progresso, entre outros aspectos; manter os joga-
dores informados do nível de seu desempenho durante o jogo, fornecendo 
resumos do desempenho global ao final; utilizar mecanismos para corrigir 
possíveis erros dos alunos e melhorar o desempenho dos mesmos; propi-
ciar um ambiente rico e complexo para resolução de problemas, através da 
aplicação de regras lógicas, da experimentação de hipóteses e antecipação 
de resultados e planejamento de estratégias; permitir ao jogador controlar a 
interação e a continuação do jogo, o nível de dificuldade desejado e a possi-
bilidade de repetir segmentos.

As TICs no ensino de matemática conseguem facilitar o en-
tendimento dos conteúdos matemáticos pelos alunos de uma forma 
mais clara, sem que haja toda a formalidade e buscam encurtar ca-
minhos para resolução de problemas. Starepravo (2006) enfatiza que:

Os jogos colocam os alunos constantemente diante de situações de resolu-
ção de problemas e, como essas situações se apresentam de uma forma dife-
renciada dos “problemas” em geral trabalhados na escola (enunciados com 
formatação padrão apresentados por escrito), acabam encorajando o aluno 
a usar procedimentos pessoais, os quais podem ser posteriormente objetos 
de discussão com toda a classe (STAREPRAVO, 2006, p. 42).

O uso de tecnologias digitais na matemática é enfatizado na 
fala de Silva e Costa (2016) na Série Professor Criativo:

No contexto do ensino da Matemática, a aprendizagem depende de ações 
que caracterizem experimentação, interpretação, visualização, indução, 
abstração, generalização e demonstração, as quais podem ser realizadas 
através da interação dos alunos com Tecnologias de Informação e Comuni-
cação (TICs), como os jogos digitais e os objetos de aprendizagem, conside-
rados poderosas ferramentas de apoio aos processos de ensino-aprendiza-
gem (SILVA; COSTA, 2016, p. 378).



119

Para que as mídias sirvam como objeto de aprendizagem na 
educação todos precisam estar sintonizados principalmente o docen-
te que é o profissional que irá nortear as atividades em sala de aula, 
para isso os professores devem buscar se especializar propondo uma 
nova proposta metodológica. De acordo com os PCNs:

[...] conhecer diversas possibilidades de trabalho em sala é fundamen-
tal para que o professor construa sua prática. Dentre elas destacam-se a 
História da Matemática, as Tecnologias da Comunicação e os jogos como 
recursos que podem fornecer os contextos dos problemas, como também 
os instrumentos para a construção das estratégias de resolução (BRASIL, 
1998, p 42).

Os professores sabem da importância da qualificação e já veem 
como necessidade o conhecimento e aplicação das tecnologias. Re-
zende (2002) em sua fala afirma que:

Na virada do século, não se trata mais de nos perguntarmos se devemos 
ou não introduzir as novas tecnologias da informação e da Comunicação 
no processo educativo. [...]. Atualmente, professores de várias áreas reagem 
de maneira mais radical, reconhecendo que, se a educação e a escola não 
abrirem espaço para essas novas linguagens, elas poderão ter seus espaços 
definitivamente comprometidos (Rezende, 2002, p.1).

O discente também precisa entender o real objetivo dos jogos 
desenvolvendo habilidades contribuindo com sua aprendizagem. 
Valente (1999) afirma que:

O aluno deverá estar constantemente interessado no aprimoramento de 
suas ideias e habilidades e solicitar (puxar) do sistema educacional a cria-
ção de situações que permitam esse aprimoramento. Portanto, deve ser ati-
vo: sair da passividade de quem só recebe, para se tornar ativo caçador da 
informação, de problemas para resolver e de assuntos para pesquisar. Isso 
implica ser capaz de assumir responsabilidades, tomar decisões e buscar so-
luções para problemas complexos que não foram pensados anteriormente 
e que não podem ser atacados de forma fragmentada. Finalmente, ele deve 
desenvolver habilidades, como ter autonomia, saber pensar, criar, aprender 
a aprender, de modo que possa continuar o aprimoramento de suas ideias 
e ações, sem estar vinculado a um sistema educacional. Ele deve ter claro 
que aprender é fundamental para sobreviver na sociedade do conhecimen-
to (Valente, 1999, p. 36).
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As pesquisas são fontes de investigação e buscam um resultado 
do que está sendo estudado. Desta forma o mercado de jogos e de 
gamificação tem crescido significativamente no Brasil está tendência 
se dá ao fato dos avanços tecnológicos agregados a educação como 
meio de valorizar aprendizagem. Na Biblioteca Digital Brasileira de 
Teses e Dissertações a qual foi feito um levantamento existe uma sé-
rie de trabalhos voltados para esta área de conhecimento. O desper-
tar deste assunto tem conseguido trazer boas propostas almejando 
resultados positivos. De acordo com os PCNs: 

Um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam no 
aluno, que gera interesse e prazer. Por isso, é importante que os jogos façam 
parte da cultura escolar, cabendo ao professor analisar e avaliar a potencia-
lidade educativa dos diferentes jogos e o aspecto curricular que se deseja 
desenvolver (BRASIL, 1998, p 48-49).

Os jogos e a gamificação têm trazido aspectos relevantes para 
o ensino e aprendizagem, hoje esta ferramenta é indispensável na 
construção do saber, por isso devemos estar atentos para as novas 
tecnologias e inserido no processo de aprendizagem.

3 METODOLOGIA

Este estudo visa apresentar ferramentas que deem subsídios 
para que os docentes possam incrementar em suas aulas de matemá-
tica, através de plataformas digitais. Além disso, será analisado como 
os professores estão se comportando diante destas novas tecnologias, 
e também verificando quais as tendências e conceitos para estas no-
vas metodologias. Para tanto, serão apresentados: a) a tipologia da 
pesquisa; b) as etapas metodológicas; c) o objeto do estudo; d) o mé-
todo de coleta de dados; e, e) as técnicas para análise de dados.
1. A referida pesquisa pode ser classificada como qualitativa com 
apoio quantitativo, pois se utilizou de métodos derivados de uma 
revisão de literatura, através dos quais foram coletados dados quali-
tativos oriundos das leituras das teses e dissertações sobre o tema, os 
quais também geraram dados quantitativos de ocorrência e frequên-
cia dos subtemas nas referidas pesquisas e receberam tratamento 
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analítico tanto quantitativo quanto qualitativo. A escolha desses mé-
todos justifica-se pela sua adequação ao tipo estudo aqui proposto. 
2. A abordagem adotada na pesquisa é a interpretativa que, segundo 
Myers (1997), baseia-se na busca do significado de um texto através 
da análise de dados extraídos da literatura. Tal abordagem caracteri-
za-se, neste estudo, pela interpretação dos conteúdos apresentados 
nas teses e dissertações publicadas no período de 2007 à 2016, as 
quais foram posteriormente categorizadas. 
3. Como etapas metodológicas tem-se as seguintes:
1 - Levantamento bibliográfico dos referenciais teóricos sobre o uso 
de jogos e gamificação como objetos de aprendizagem na sala de aula 
de matemática;
2 - Levantamento bibliográfico das publicações atuais (artigos, re-
vistas, tccs, dissertações e teses) sobre o uso de jogos e gamificação 
como objetos de aprendizagem na sala de aula de matemática;
3 - Identificação das tendências nas pesquisas sobre o uso de jogos e ga-
mificação como objetos de aprendizagem na sala de aula de matemática;
4 - Levantamento das pesquisas experimentais sobre o uso de jogos e 
gamificação como objetos de aprendizagem na sala de aula de mate-
mática;
5 - Identificação das principais estratégias para intervenções nas pes-
quisas experimentais sobre o uso de jogos e gamificação como obje-
tos de aprendizagem na sala de aula de matemática;
6 - Identificação das principais estratégias para formação dos profes-
sores sobre o uso de jogos e gamificação como objetos de aprendiza-
gem na sala de aula de matemática;
7 - Análise quantitativa e qualitativa dos dados;
8 - Contraponto dos resultados obtidos pela presente pesquisa com os 
encontrados em outras pesquisas correlatas, apresentados na literatura;

Já no que se refere ao objeto do estudo, este constitui-se como 
o uso de jogos digitais e gamificação como ferramentas de apoio ao 
ensino de matemática na Educação Básica.

Os dados coletados podem ser classificados como fontes de re-
ferência - obtidas através de pesquisa bibliográfica em artigos cientí-
ficos, monografias, dissertações, teses e livros da área.

Como fontes de referência temos as seguintes:
- referencial teórico da área de educação matemática;
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- referencial teórico da área de jogos digitais e gamificação na edu-
cação;
- publicações recentes (artigos, revistas, tccs, dissertações e teses) so-
bre o uso de jogos  e gamificação como objetos de aprendizagem na 
sala de aula de matemática;
- publicações recentes (artigos, revistas, tccs, dissertações e teses) de 
pesquisas experimentais sobre o uso de jogos e gamificação como 
objetos de aprendizagem na sala de aula de matemática.

O registro de dados foi realizado da seguinte forma: a) os da-
dos qualitativos foram organizados de acordo com os princípios da 
análise de conteúdo, manualmente em documentos eletrônicos; e, b) 
os dados quantitativos foram tabulados de acordo com os princípios 
da análise estatística, utilizando o software Excel.

A análise de dados dos dados compreendeu estratégias de aná-
lise estatística, de conteúdo e documental.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diversos autores afirmam que o uso de jogos digitais e gamifi-
cação como ferramentas de apoio ao ensino é um tema ainda pouco 
encontrado nas pesquisas científicas, principalmente no que se refere 
à realização de estudos experimentais, com a aplicação in loco, como 
pode ser observado nos estudos de Meira (2010) e Tarouco et al. 
(2006). Especificamente no que se refere ao uso desses recursos para 
apoio ao ensino de conteúdos matemáticos, pode-se citar as pesqui-
sas de Moura (1994), Grando (1995, 2000, 2004) e Marco (2004), a 
capacidade de revelar e/ou desenca dear conceitos matemáticos no 
processo de aprendizagem.

Segundo Silva e Costa (2016, p. 384)

Tais relatos de experiência descrevem casos de sucesso na utilização de jo-
gos digitais e de objetos de aprendizagem e vislum bram suas potencialida-
des para usos educacionais, comprovando a importância destes recursos 
para a aprendizagem dos alunos e para formação do professor (Silva e Cos-
ta, 2016, p. 384).
Neste contexto, buscou-se realizar o levantamento bibliográfi-

co das monografias, dissertações e teses publicadas no período com-
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preendido entre 2007 e 2016, sobre pesquisas sobre o uso de jogos 
digitais e gamificação no apoio ao ensino de conteúdos matemáticos 
para o Ensino Básico, identificando, entre elas, as que são de cunho 
experimental, as quais serão apresentas a seguir.

Para fins de esclarecimento, para composição dessa seção, não 
foram contabilizados os artigos científicos publicados sobre o assun-
to, visto que estes não apresentam elementos suficientes para a com-
pleta compreensão do detalhamento da pesquisa realizada; porém 
estes foram utilizados para a composição do referencial teórico ora 
utilizado.

O levantamento bibliográfico em monografias, dissertações e 
teses da área resultou em 23 registros relacionados às palavras-cha-
ve: a) educação básica; b) educação matemática; c) inovações peda-
gógicas; d) jogos digitais; e, d) gamificação. Destas, 7 são teses de 
doutorado, 14 são dissertações de mestrado e 2 são monografias de 
especialização. Já ao analisar-se a distribuição das pesquisas científi-
cas ocorre de forma crescente até 2013 e, posteriormente, decrescem 
novamente, conforme apresentado no gráfico 1.

Gráfico 1 – Distribuição anual das pesquisas
5

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

No que se refere aos temas abordados pelas pesquisas levanta-
das pode-se citar os apresentados na tabela 1.



124

Tabela 1– Distribuição das pesquisas por tema

Tema Pesquisas
Desenvolvimento da prática pedagógica 4

Motivação/desempenho dos alunos 2
Produção de jogos pelos alunos 1
Potencialidades da gamificação 2
Formação continuada docente 7

Percepções dos docentes 2
Políticas públicas 1

Planejamento, desenvolvimento, integração de TICS 3
Resistência dos professores 1

 24

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Observando-se a tabela 1, pode-se verificar que a maior con-
centração das pesquisas encontra-se relacionada aos temas: a) for-
mação continuada docente (7); b) desenvolvimento da prática pe-
dagógica (4); e, c) planejamento, desenvolvimento e integração de 
TICs (3); as quais somadas contemplam, aproximadamente, 61% das 
pesquisas. Em detrimento das pesquisas sobre a utilização efetiva dos 
jogos digitais com alunos, que aparecem em menor número, como: 
a) motivação/desempenho dos alunos (2); b) produção de jogos pe-
los alunos (1); e, c) potencialidades da gamificação (2); as quais so-
madas contemplam, aproximadamente, 22% das pesquisas. Os ou-
tros cerca de 17% contemplam temas que poderiam ser abordados 
para inserção de qualquer tipo de nova tecnologia nas escolas, e não 
necessariamente os jogos digitais.

A descrição detalhada dos temas, incluindo autor, ano de pu-
blicação, tipo de pesquisa e título são apresentados no quadro 1.
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Quadro 1 – Detalhamento das pesquisas

Autor Ano Tipo de 
pesquisa Título

CARCANHOLO 2015 Dissertação Os jogos como alternativa metodológica no 
ensino de matemática

LEALDINO FILHO 2013 Dissertação Jogo digital educativo para o ensino de 
matemática

SILVA 2016 Dissertação Produção de jogos digitais por jovens: uma 
possibilidade de interação com a matemática

FONSECA 2007 Dissertação
Matemática se aprende brincando?!
Jogos Eletrônicos como uma possibilidade 
de Ensino.

RUBI 2012 Dissertação
Ensinando conceitos de matemática a 
partir de jogos online na 7ª série do ensino 
fundamental: desafios e oportunidades

FARDO 2013 Tese
A gamificação como estratégia pedagógica: 
estudo de elementos dos games aplicados em 
processos de ensino e aprendizagem

SANTOS 2017 Dissertação
A potencialidade pedagógica no uso de 
materiais multimídias: uma experiência no 
Colégio Notre Dame

FERNANDES 2013 Tese
Contribuições de um grupo colaborativo 
para a prática pedagógica de professores de 
matemática da educação básico

HEIMBECKE
2015 Tese

Mediações didáticas no polo informático um 
estudo sobre as potencialidades pedagógicas 
e a usabilidade do sistema virtual 
graduação@ufam

MAZIERO 2014 Monografia
Política e diretrizes para o uso de tecnologias 
educacionais no paraná – formação e 
mediação docente (2003-2013)

GONÇALVES 
FIALHO

2008 Monografia

A prática pedagógica e as tecnologias da 
informação e da comunicação nas aulas 
de biologia: um olhar sobre duas escolas 
públicas mineiras 

CAMPOS 2011 Monografia

Tecnologias da informação e da 
comunicação e formação de 
Professores: um estudo em cursos de 
licenciatura de uma universidade privada

MUZI 2013 Dissertação
Na sala de aula com as tecnologias da 
informação e comunicação: percepções e 
vivências docentes

SERAFIM 2013 Dissertação
Tecnologias educacionais e desempenho 
escolar em cursos de 
Licenciatura a distância 

LAGO 2012 Dissertação
Gestão da formação em tecnologias educa-
cionais conectada ao professor: análise do 
Projeto do Município – Araucária - Paraná
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SANTANA 2011 Dissertação
Educação a distância, políticas públicas 
e seus desdobramentos na formação de 
professores

SONEGO 2014 Dissertação

A integração das tecnologias educacionais 
em rede e a convergência entre as 
modalidades no processo ensino-
aprendizagem

ROSSI 2013 Tese
EGETIC: modelo de qualidade de produtos 
educacionais baseados nas tecnologias da 
informação e comunicação

ANDRADE 2011 Tese
Educação a distância e ensino presencial: 
convergência de tecnologias e práticas 
educacionais

SANTOS 2015 Dissertação
Mapeamento das pesquisas sobre políticas 
educacionais para o uso das TICs na 
educação básica

KAWASAKI 2008 Tese
Tecnologias na sala de aula de matemática: 
resistência e mudanças na formação 
continuada de professores 

OLIVEIRA 2016 Dissertação
Novas perspectivas acerca da utilização de 
tecnologias educacionais em rede no instituto 
Federal farroupilha - campus São Vicente do Sul

SANTOS 2015 Tese

Uso de tecnologias educacionais e 
desenvolvimento de capacidades dinâmicas: 
um estudo exploratório em uma instituição 
de ensino fundamental e médio.

LEAL 2014 Tese
Integração das tecnologias da informação 
e da Comunicação (tic) na práxis do corpo 
docente 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017)

Sobre as pesquisas apresentadas no quadro 1 foram estuda-
dos os seus procedimentos metodológicos para buscar compreender 
quais delas possuem característica experimental, ou seja, contem-
plam intervenções no ambiente escolar com o uso de jogos digitais 
e da gamificação como auxílio ao ensino de conteúdos matemáti-
cos. Sendo assim, foi identificado que algumas delas são pesquisas 
bibliográficas/de levantamento de estado da arte como Carcanholo 
(2015), Santos (2015) e Rubi (2012), de elaboração de indicadores 
de avaliação para o uso da gamificação no ensino, como a de Far-
do (2013) ou, ainda, de análise dos usos de tecnologias no ensino e 
ambientes virtuais de aprendizagem, como as de Fernandes (2013), 
Heimbecke (2015) e Santos (2015). Gonçalves Filho (2013). Ainda 
foram encontradas algumas que analisam a formação docente o uso 
de tais tecnologias, como as de Oliveira (2016), Sonego (2014), Leal 
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(2014), Maziero (2014), Serafim (2013), Muzi (2013), Lago (2012), 
Santana (2011), Andrade (2011), Kawasaki (2008) e Campos (2008).

Somente 3 das 24 pesquisas estudadas, ou seja, 12,5% delas 
realmente são efetivamente experimentais, como as de Lenaldo Filho 
(2013), Silva (2016), Fonseca (2007) e Santos (2017). Lenaldo Filho 
(2013), em sua pesquisa intitulada “Jogo digital educativo para o ensi-
no de matemática”, realização experimentos e intervenção com alunos 
do 6° ano do ensino fundamental, em 3 encontros nas aulas de mate-
mática, utilizando o jogo “As aventuras de Simon Bile: em busca da 
esfera perdida”, para trabalhar conteúdos de Espaço e Forma. O autor 
destaca que, apesar de não poder ser considerado um indicador de me-
lhoria no desempenho dos alunos foi evidenciada uma grande quanti-
dade de acertos nas questões apresentadas durante o jogo. Também foi 
evidenciada a desmotivação dos professores e o aumento de motivação 
dos alunos durante as intervenções com o uso do jogo.

A pesquisa de Silva (2016) sobre “Produção de jogos digitais 
por jovens uma possibilidade de interação com a matemática”, pes-
quisa de campo com os sujeitos criadores dos objetos, identificando 
quais aspectos são relevantes na criação de jogos para o ensino da 
matemática, foi identificado que tanto os jovens, ainda em idade es-
colar, foram capazes de desenvolver jogos mais atrativos aos olhos 
dos demais alunos, quanto estes se apropriaram dos conceitos de 
matemática necessários ao desenvolvimento dos jogos; o que pode 
influenciar diretamente no seu desempenho no aprendizado de con-
ceitos matemáticos. Já a pesquisa de Fonseca (2007) intitulada “Ma-
temática se aprende brincando? Jogos eletrônicos com uma possibi-
lidade de ensino, foi realizada com 9 alunos, com diferentes níveis de 
conhecimento em matemática, verificou que a intervenção levou os 
alunos a ver a disciplina de uma forma diferente, pois conseguiram 
interagir e se ajudarem buscando compreender os conteúdos de for-
ma lúdica e divertida.

Para além das pesquisas sobre os usos dos recursos tecnológi-
cos, a investigação de Rossi (2013) trata da elaboração de um modelo 
para o desenvolvimento de softwares educacionais, não se tratando, 
portanto, de uma pesquisa experimental.

Analisando-se a descrição das pesquisas estudadas pode-se ve-
rificar que, apesar dos jogos digitais e a gamificação estarem muito 
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foco atualmente, ainda são insipientes as pesquisas experimentais 
que realizem algum tipo de intervenção para aferir a efetividade 
do uso destes recursos na melhoria do desempenho dos alunos no 
aprendizado de conteúdos matemáticos.

Para fins de esclarecimento, para composição dessa seção, não 
foram contabilizados os artigos científicos publicados sobre o assunto, 
visto que estes não apresentam elementos suficientes para a completa 
compreensão do detalhamento da pesquisa realizada; porém alguns des-
tes foram utilizados para a composição do presente referencial teórico.

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se afirmar que o presente trabalho de pesquisa alcançou 
plenamente seu objetivo principal, apresentando as principais ten-
dências nas pesquisas sobre o uso de jogos digitais e a gamificação 
como ferramenta de apoio à aprendizagem no ensino básico para que 
os docentes possam incrementar suas aulas de matemática, tendo 
sido possível identificar os principais aspectos já pesquisados em re-
lação ao tema, identificando quais as tendências conceituais, teóricas 
e metodológicas dessas pesquisas.

Além de fazer o levantamento das principais pesquisas expe-
rimentais sobre o uso de jogos digitais e gamificação no ensino de 
matemática e identificar como os jogos digitais e a gamificação são 
utilizados no apoio ao ensino e aprendizagem de matemática, foi pos-
sível analisar como os professores estão se comportando diante destas 
novas tecnologias, e também verificando quais as tendências e concei-
tos para estas novas metodologias, bem como os métodos utilizados 
para capacitar o professor durante as pesquisas de intervenção.

Também foi possível identificar que existem poucas pesquisas di-
recionadas aos jogos digitais de matemática e a gamificação como práti-
ca metodológica, pois as intervenções das pesquisas estão mais direcio-
nadas no quesito da formação dos professores e a verificação de se estes 
estão utilizando as TICs como ferramenta de apoio a aprendizagem. 

Conclui-se com o pensamento de que se necessita de estudos 
voltados diretamente a aplicação dos jogos e gamificação em sala de 
aula, para avaliar a real contribuição destes para o ensino dos con-
teúdos matemáticos e identificar, de forma concreta, onde se pode 
aperfeiçoar na criação de jogos mais dinâmicos.
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Como contribuições da presente pesquisa para a ciência, mais 
especificamente para a Área de Ensino de Matemática e a Subárea de 
Tecnologias Educacionais, pode-se citar a identificação das pesquisas 
já realizadas sobre o assunto levantando o estado da arte da área, os 
métodos utilizados para a realização dos experimentos nas escolas 
e, ainda, dos resultados obtidos com tais pesquisas. Enquanto que 
a contribuição pessoal para o pesquisador consiste na possibilidade 
de diagnosticar o uso de recursos tecnológicos na realidade escolar 
vislumbrando novas práticas docentes que poderão ser por ele utili-
zadas no desenvolvimento de sua vida profissional.

Como limitações da presente pesquisa pode-se citar o fato de 
que, apesar de intencionar constituir-se em um levantamento exausti-
vo das teses e dissertações sobre o assunto aqui tratado, este foi realiza-
do utilizando como fonte de consulta o Banco de Teses e Dissertações 
(BDTD), do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnolo-
gia (IBICT). Desta forma eventuais falhas no levantamento realizado 
resultam da própria inconsistência dos dados no BDTD. Outra limi-
tação importante  identificada durante a análise das teses e disserta-
ções  é que algumas das pesquisas levantadas não apresentam o deta-
lhamento esperado dos métodos utilizados durante as intervenções, o 
que dificulta a replicação das pesquisas em outros contextos similares.

Estudos futuros podem testar nossas hipóteses no con texto das 
escolas, assim como avaliar outros fatores que determinam a partici-
pação/inclusão dos professores nos processos de apropriação tecno-
lógica/adoção dos jogos digitais e gamificação como ferramentas de 
apoio ao ensino da matemática e a motivação/desempenho dos alunos 
com a utilização de tais recursos didático/pedagógicos. Outro aspecto 
relevante para estudos futuros seria avaliar se a mudança institucional, 
promovida pelas políticas de incentivo e fomento ao uso de TICs nas 
escolas públicas em comparação com o que ocorre nas escolas priva-
das. Também seria interessante verificar como a formação dos profes-
sores influencia na adoção de novas práticas pedagógicas utilizando 
recursos digitais como apoio aos processos de ensino/aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

Sabe-se que atualmente a tecnologia está cada vez mais presente 
na vida social das pessoas, e no ambiente educacional não é diferente. 
Devido essa crescente introdução dos recursos tecnológicos no siste-
ma do ensino e na vida social das pessoas, tornou-se cada vez mais 
perceptível a aplicação de metodologias que utilizam jogos digitais.

Antes de nos debruçarmos sobre a temática dos jogos digitas 
vejamos o que os PCNs de matemática (2001,p.30) relatam sobre o 
currículo desta disciplina

[...] um currículo de matemática deve procurar contribuir, de um lado, para 
valorização da pluralidade sociocultural, impedindo o processo de submis-
são no confronto com outras culturas; de outro, criar condições para que 
o aluno transcenda um modo de vida restrito a um determinado espaço 
social e se torne ativo na transformação de seu ambiente.

Diante da necessidade e benefícios que o contexto matemático 
pode trazer para a educação fundamental, no intuito de contribuir 
para o crescimento da cidadania e o englobamento de relações sociais 
e profissionais, as ferramentas digitais aparecem como mais uma alter-
nativa para minimizar as grandes dificuldades vivenciadas pelos alu-
nos no que diz respeito aos conteúdos desta disciplina, nem que seja 
pelo caráter lúdico, que as tecnologias carregam. Sobre isto, Rolkouski 
(2013, p. 18) expõe que, “um dos argumentos mais comuns é acreditar 
que com a utilização do computador o aluno se sentirá mais motivado 
para frequentar as aulas.” Mais do que o aspecto lúdico, acreditamos 
que no âmbito educacional os recursos tecnológicos podem ser uti-
lizados para desenvolver e inovar diferentes métodos de ensino, que 
contribuam de forma relevante para melhoria da educação.

Seguindo esta mesma linha de raciocínio os PCNs de Matemá-
tica relatam que,

O computador pode ser usado como elemento de apoio para o ensino 
(banco de dados, elementos visuais), mas também como fonte de apren-
dizagem e como ferramenta para o desenvolvimento de habilidades. O 
trabalho com o computador pode ensinar o aluno a aprender com seus 
erros e a aprender junto com seus colegas, trocando suas produções e 
comparando-as. (PCN, 2001, p. 48)
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Na citação supracitada fica claro que os PCNs defendem que a 
utilização do Laboratório de Ensino Aprendizagem em Matemática é 
de grande valia para construção dos saberes, e contribui na interação 
dos discentes em sala de aula, uma vez que, a inclusão de recursos di-
gitais no ensino educacional proporciona ao aluno, novos caminhos 
para pensar e aprender distanciando-se do método tradicional.

Ao refletir se a utilização de recursos multifuncionais no campo 
da matemática permitiria realmente diversificar os meios do ensino 
aprendizagem desta disciplina, percebemos que sim, e uma experiên-
cia que nos ajudou a chegar a essa conclusão foi o subprojeto Diver-
são+Aprendizagem=Diversagem: Aprendendo a matemática por ou-
tros caminhos integrado ao PIBID-UFERSA desenvolvido na Escola 
Estadual Professor Coronel Solon - Grossos - RN, pois entre outras 
possibilidades, esse projeto visava à utilização da tecnologia (jogos di-
gitais) no ensino de matemática, como forma de aprendizagem para 
transformar o meio educacional, unindo os conteúdos utilizados em 
sala de aula aos recursos tecnológicos, de forma a construir um ensino 
capaz de transformar a realidade dos discentes e docentes.

Diante do exposto, o presente trabalho tem por objetivo relatar 
contribuições do uso de jogos digitais para o ensino da matemática, 
tomando por base as experiências vivenciadas no Programa Insti-
tucional de Bolsas e Iniciação a Docência (PIBID – UFERSA) e na 
graduação em Licenciatura em Matemática da mesma instituição.

Quanto à metodologia da pesquisa, trata-se de um estudo bi-
bliográfico com característica qualitativa e comparativa, pois a partir 
do referencial teórico será feita uma análise crítica entre as teorias 
abordadas por teóricos e as práticas que foram realizadas no projeto, 
discutindo e descrevendo as abordagens de ambas as partes.

CORRELAÇÃO ENTRE O REFERENCIAL TEÓRICO 
PESQUISADO E O PROJETO DIVERSÃO + APRENDIZAGEM= 
DIVERSAGEM

O projeto Diversão+Aprendizagem= Diversagem, atuou de ju-
nho de 2011 a fevereiro de 2013 na Escola Estadual Professor Coronel 
Solon e tinha por objetivo, aplicar técnicas de ensino, com especifi-
cidades no estudo da matemática, através de jogos digitais no ensino 
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Fundamental Maior. Sobre esse projeto encontramos em Melo; Silva 
(2011, p. 6) a seguinte afirmação:

Dessa maneira, os Jogos (Digitais), hoje, são mais uma ferramenta que o 
professor tem para usar didaticamente, apesar disso esse uso ainda é pouco 
frequente. Com isso, esse subprojeto do PIBID, aprovado na UFERSA tem 
por objetivo inserir os jogos digitais na formação docente dos licenciados 
de matemática, instrumentalizando-os, para ser remetido seu ensino na 
formação discente nas escolas públicas do semi-árido.

No tocante aos monitores que integraram o projeto, inicial-
mente foi realizada uma seleção, composta de uma análise curricular 
e uma entrevista com os alunos de Licenciatura em Matemática da 
UFERSA. Os selecionados passaram por uma formação, onde foram 
orientados pelos coordenadores e supervisores sobre o formato do 
referido projeto.

Entre as atividades desenvolvidas pelos monitores destaca-se a 
participação em reuniões, capacitações, análises de livros didáticos 
e leituras dos PCNs de Matemática. Além das observações e grava-
ções das aulas, em que foram feitas transcrições, as quais auxiliaram 
a equipe do projeto a realizar coletivamente um diagnóstico sobre 
os conteúdos que estavam sendo trabalhados em sala de aula. Esta 
análise serviu para os supervisores, coordenadores e professores de 
matemática, realizarem a escolha dos objetos de aprendizagem.

Nesta escolha levamos em consideração, os jogos educativos 
que englobavam os conteúdos matemáticos que estavam sendo tra-
balhados e iriam ser ensinados no cronograma escolar da disciplina 
de matemática no ensino Fundamental Maior. Os objetos escolhidos 
possuíam características de incentivar os discentes quanto à resolu-
ção de problemas e raciocínio lógico.

Este diagnóstico preliminar realizado em equipe com os pro-
fessores da escola e os membros do projeto foi verificado também 
na pesquisa realizada por Poeta (2013) como se observa na trecho a 
seguir,

Sobre a escolha dos jogos digitais, foi realizada uma sondagem com os pro-
fessores participantes sobre o design dos jogos utilizados, as características 
que deveriam estar presentes nestes jogos e os elementos relativos aos as-
pectos do conteúdo disciplinar a ser trabalhado POETA(2013, p. 39).
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Nesta perspectiva, e tendo o PIBID/UFERSA e outras pesquisas 
analisadas como parâmetro, percebemos que uma das características 
importantes para a realização de atividades lúdicas é a participação 
dos docentes da instituição escolhida, no entanto esta participação 
não deve acontecer só na fase de escolha dos objetos digitais, mas 
também no planejamento sobre as características que esses objetos 
poderiam ter, diante da realidade escolar.

Outro fator interessante, o qual poderia ter ocorrido no sub-
projeto Diversão +Aprendizagem= Diversagem é o desenvolvimento 
de jogos que seriam aplicados, isto é, um Game Design. Lendo Mazi-
viero (2014,p.28) o mesmo afirmou que :

O processo de projeto de qualquer jogo é denominado Game Design. Du-
rante este processo são definidas ou estabelecidas as características do jogo. 
Da mesma forma, os jogos educacionais também necessitam passar por um 
processo de design.

A partir desse processo é possível levantar de forma mais 
completa as necessidades de infra - estrutura, de conteúdo e pe-
dagógicas necessárias para a construção ou escolha de jogos mais 
adequados ao projeto. Contudo, uma etapa de análise de design de 
projeto demandaria uma equipe multidisciplinar compostas dentre 
outros por profissionais de computação, matemática e pedagogia. 
Esta dificuldade inviabilizou a incorporação dessa etapa ao subpro-
jeto do PIBID/UFERSA, que não realizou o processo de construção 
dos jogos digitais.

No estudo bibliográfico que realizamos percebemos que este 
estudo preliminar é muito importante, pois, verificamos que o pro-
cesso metodológico no ensino da matemática com jogos digitais, re-
quer primeiramente uma análise sobre o contexto social o qual se 
deseja aplicar a pesquisa, além de investigações levando em conside-
ração, as opiniões dos docentes sobre as aulas e objetos de aprendi-
zagem. Neste sentindo Fiorentini; Miorim (1990 apud Poeta, 2013, 
p.) afirma que,

Antes de optar por um material ou jogo, devemos refletir sobre a nossa pro-
posta político-pedagógica; sobre o papel histórico da escola, sobre o tipo de 
sociedade que queremos, sobre o tipo de aluno que queremos formar, sobre 
qual matemática acreditamos ser importante para esse aluno.
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Retomando a descrição do subprojeto em estudo, as metodolo-
gias aplicadas no laboratório de informática eram colocadas em prá-
tica após a elaboração de planos de aula produzidos pelos monitores, 
respeitando o conhecimento e faixa etária dos alunos. Os encontros 
aconteciam semanalmente no horário das aulas de matemática, le-
vando em consideração o cronograma da disciplina.

Figura 1:Aplicação de jogos digitais com os alunos da 
                 Escola Coronel Solon

Durante as aulas era feita uma contextualização do conteúdo 
estudado, respeitando os conhecimentos prévios dos estudantes, de 
modo a proporcionar um espaço para que os mesmos explorassem os 
jogos e interagissem sobre o conteúdo. Esta dinâmica vai de encontro 
ao exposto por Zabala (1998), pois segundo este autor é necessário 
que o professor em primeiro lugar, gere um ambiente em que possi-
bilite o aluno a se abrir, fazer perguntas e comentem o processo que 
seguem, através de situações de diálogo e interação, como forma para 
a exploração dos conhecimentos prévios. Dessa forma os resultados 
devem fluir satisfatoriamente para ambos os lados.

Vale ressaltar que além das aulas semanais no laboratório o PI-
BID organizava as olimpíadas de jogos digitais, a qual as competições 
ocorriam primeiramente na escola, e após a escolha do grupo ven-
cedor em cada instituição de funcionamento do projeto, ou seja, nas 
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cidades de Grossos, Caraúbas e Natal, os mesmos disputavam a com-
petição final em Mossoró-RN. A escola estadual Professor Coronel 
Solon, objeto de nossa pesquisa destacou-se bastante nestas olimpía-
das, pois foi a vencedora da primeira olimpíada ocorrida em 2011.2 
e ficou com o vice-campeonato na segunda realização do evento em 
2012.2.

Figura 2: Realização da Olimpíada de Jogos Digitais em Grossos – RN

Entre os pontos destacados por Poeta (2013,p.43) como as 
principais dificuldades que o docente enfrenta para trabalhar com 
jogos digitais, aparece o fato de algumas vezes existir a ausência de 
interesse por parte dos discentes, no caso em tela o que presenciamos 
foi justamente o contrário, pois tínhamos a efetiva participação dos 
alunos nas práticas educativas do subprojeto, além da relação e inte-
ração dos mesmos com os conteúdos vistos em sala pelo professor e 
os jogos no laboratório. Os bons resultados da escola relatados ante-
riormente comprovam este comprometimento do aluno com as ati-
vidades do projeto. Além deste ponto, Poeta destaca também a pouca 
informação e conhecimentos específicos dos docentes sobre os jogos 
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e a falta de estrutura nos laboratórios de informática, como outros 
empecilhos na utilização dos jogos digitais como estratégia metodo-
lógica. No que se refere a estes pontos, foi possível perceber que os 
docentes de matemática na escola Coronel Solon, também não pos-
suíam uma formação voltada para os jogos digitais, já o laboratório 
no início do subprojeto, tinha os computadores mas os mesmos não 
funcionavam por empecilhos da empresa governamental, responsá-
vel pela instalação. No próximo tópico nos aprofundaremos mais, 
nos desafios para inserção de jogos digitais como uma alternativa 
metodológica no ensino de matemática.

DESAFIOS DO CONTEXTO ESCOLAR

Dentre os desafios que se encontram em nosso atual sistema 
de ensino, é de grande valia o debate em torno da contextualização 
tecnológica com a matemática, no intuito de favorecer o desenvolvi-
mento do aluno como cidadão participativo e crítico, além de melhor 
compreender e apropriar-se das informações que os meios tecnológi-
cos oferecem ao ensino.

Para isso, é necessário não somente que os governantes invis-
tam na estruturação de Laboratórios de Informática, mas também 
um comprometimento por parte dos educadores e equipes pedagó-
gicas de forma que toda comunidade escolar, vivencie esse processo 
inclusivo digital, para transformação do ensino de matemática. No 
projeto em estudo a necessidade do comprometimento de todos ficou 
bem clara na implantação do Laboratório de Informática, pois apesar 
da escola possuir computadores, os mesmos estavam desinstalados. 
Embora tenha demorado para que o problema fosse resolvido, o sub-
projeto passou a fazer parte da vivência de todos na escola, e mesmo 
diante das precariedades foi uma luta válida, pois presenciamos um 
esforço conjunto a fim de contribuir com o projeto que proporcionou 
a inclusão das tecnologias nesta escola.

A literatura dedicada a este assunto aponta entre os princi-
pais empecilhos para uma efetiva atuação dos recursos tecnológicos 
como instrumentos metodológicos, a ausência de formação específi-
ca dos professores de matemática voltada aos jogos digitais. Isto é, os 
docentes não são formados para incluir as tecnologias como opção 
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metodológica nas aulas, tendo em vista que as mesmas exigem recur-
sos didáticos e métodos inovadores.

Neste sentido, o subprojeto Diversão+Aprendizagem= Diversa-
gem, desenvolvido pelo PIBID-UFERSA vem suprir essa deficiência, 
pois oportuniza ao Licenciando ter uma formação incluída ao meio 
tecnológico, o que caracteriza um grande ganho a sua formação.

Em relação à experiência como monitora deste projeto e alu-
na de Licenciatura em Matemática, considero o aprendizado que ali 
adquiri de grande importância para iniciação à docência, pois além 
de ter tido a oportunidade de ter contato com o ensino, fiz isso de 
forma inovadora por meio do trabalho com jogos digitais. Considero 
também que neste processo não apenas os monitores do projeto ga-
nharam, pois ao levarmos novas práticas de ensino, transformamos 
também o modo de pensar dos professores de matemática daquela 
escola. Por fim, pude perceber também que ao utilizarmos meto-
dologias que incluem o uso de tecnologias como meio de interação, 
como é o caso dos jogos digitais, os alunos ficam mais motivados a 
assimilarem os conteúdos.

Mesmo a literatura abordando a inserção das mídias digitais 
como um dos desafios presentes no currículo educacional atual, sa-
bemos que os recursos tecnológicos estão sendo utilizados de várias 
formas e que as diferentes mídias digitais contribuem para media-
ção do ensino e aprendizagem do professor para com o aluno, pois 
possibilita ao docente utilizar formas criativas e interessantes de se-
rem aplicadas em sala de aula. Dessa forma, o professor que se utiliza 
desta metodologia, torna-se um profissional que contribui para uma 
educação transformadora a qual provoca efeitos positivos na vivên-
cia educacional e social dos alunos. E esta postura se alinha com o 
proposto pelos PCNs de Matemática (2001), ao relatar que as  meto-
dologias utilizadas em matemática

Priorizem a criação de estratégias, a comprovação, a justificati-
va, a argumentação, a criticidade que favoreçam a criatividade, como 
também trabalhos coletivos, a iniciativa e autonomia construída me-
diante ao desenvolvimento, confiança e capacidade de conhecer e 
enfrentar desafios.

Desta forma, o englobamento dos recursos tecnológicos e 
todos os contextos teóricos citados e referenciados, são de gran-
de importância para formação do professor de matemática visando 
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um melhor desenvolvimento no sistema educacional, seja por meio 
de métodos práticos, investigações, interações, avaliações, planeja-
mentos e observações, as quais possam construir novos pensamen-
tos, metodologias e aplicabilidades que contenham propósitos por 
um melhor futuro de aprendizagem matemática voltada a formação 
educacional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo realizado iniciou abordando a importância da for-
mação profissional, voltada para inserção de métodos inovadores, 
como os jogos digitais no ensino da matemática, visando uma me-
lhor aprendizagem para os alunos do ensino Fundamental Maior. 
Neste contexto, foi necessário e de grande importância à realização 
de uma análise descritiva e crítica sobre o subprojeto em estudo, ou 
seja, conhecer melhor as etapas, o planejamento e as metodologias 
aplicadas.

Diante da análise comparativa entre o projeto do PIBID/
UFERSA e outras pesquisas, os fatores comuns, que se evidenciaram 
como importantes para realização de atividades lúdicas foram; o es-
tudo do contexto local em que o projeto irá ser aplicado e o levanta-
mento com os professores da escola sobre os conteúdos, os quais es-
tavam sendo passados em sala de aula. Outra percepção importante, 
diz respeito à etapa sobre a escolha dos jogos, nesta percebemos que 
foi primordial que se levasse em consideração a infraestrutura para 
construção ou escolha dos objetos de aprendizagem no subprojeto, 
além dos desafios do contexto escolar.

Tomando como exemplo os procedimentos do subprojeto Di-
versão+Aprendizagem= Diversagem, verificamos que o mesmo rea-
lizou etapas essenciais como um estudo sobre a escola e todos os en-
volvidos no projeto, as atividades de observação em sala de aula, as 
investigações dos conteúdos além da aplicação dos jogos em eventos 
na escola e na universidade, o que com certeza contribuiu para in-
serção das tecnologias no contexto da escola, a qual o projeto estava 
vinculado. No entanto, é importante ressaltar que o subprojeto em 
estudo não englobou em seu planejamento, etapas mais aprofunda-
das relacionadas com a construção de ferramentas educacionais.
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Sobre o que poderia ter contribuído de forma ainda mais cons-
trutiva, destacamos uma participação mais ativa no projeto, dos do-
centes da Escola Coronel Solon, ou seja, uma maior interação com os 
monitores, que no caso em estudo eram licenciandos em matemáti-
ca. Acreditamos que o processo de troca de experiências contribuiria 
na formação de ambas as partes, viabilizaria uma aprendizagem ma-
temática dos discentes através dos jogos digitais, além de uma for-
mação curricular docente, a qual quebrasse os paradigmas existentes 
entre o professor e a tecnologia.

Terminamos fazendo a seguinte reflexão, é necessário que ocor-
ram investimentos por parte dos governantes, mas, também é neces-
sária uma formação curricular com o comprometimento por parte 
dos educadores e equipes pedagógicas, para que toda comunidade 
escolar vivencie esse processo inclusivo digital de transformação no 
ensino da matemática e novas pesquisas aconteçam, objetivando a 
inclusão da tecnologia no sistema de aprendizagem.
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1 INTRODUÇÃO

Presente na vida real de cada um de nós, o uso dos recursos 
tecnológicos digitais vêm complementar, acelerar, buscar respostas, 
ajudar as pessoas a se inserir em um processo de conhecimento acer-
ca de várias interrogações que, para elas, não havia respostas ime-
diatas. O ensino superior presencial, nessa perspectiva, carece ainda 
de ações que procurem acomodar abordagens de ensino presenciais 
mais flexíveis àquelas que se utilizam de tecnologias digitais para oti-
mizar o processo de ensino aprendizagem.

Na sala de aula, o uso de ferramentas tecnológicas deve ser 
cada vez mais minucioso e sistemático. A não utilização de ferra-
mentas digitais ou seu uso equivocado, pelo professor, pode produzir 
um sentido errôneo ao que se refere ao verdadeiro valor que estes 
instrumentos pedagógicos podem transmitir. E a cada vez que utili-
zamos ferramentas tecnológicas em sala de aula, é importante que te-
nhamos a compreensão de que seu uso poderá exigir novos métodos 
de trabalho que venham a contribuir na construção do raciocínio do 
aluno e na sua capacidade de compreender os processos metodoló-
gicos e ativos, subjacentes ao uso dessas tecnologias, que estão sendo 
propostos por seus professores.

A ferramenta Classroom, conforme proposto neste estudo, pos-
sibilita utilizar as tecnologias digitais de acordo com o que propõe 
um ensino de natureza híbrida, metodologicamente ativa, em que os 
colegas se apoiam mutuamente, quer na sala de aula presencial quer 
a distância, em um sistema virtual de aprendizagem. Neste sentido, o 
docente, pode propor um determinado tema de estudo para o discente 
realizar pesquisas e estudos a distância, para que, quando no encon-
tro presencial, o aluno possa interagir na resolução de problemas, em 
estudos dirigidos ou ainda na criação de projetos com seus colegas, 
que também já investigaram o conteúdo e o estudaram previamente, 
para aprofundar em sala de aula presencial sob a orientação ativa do 
professor. Valente (2013) relata que “[...] Harvard introduziu o mé-
todo Peer Instruction (PI), desenvolvido pelo Prof. Eric Mazur,[...] o 
qual “[...] consiste em prover material de apoio de modo que o aluno 
possa estudar o conteúdo antes de frequentar a sala de aula.” E “[...] 
com base no material estudado, o aluno responde a um conjunto de 
questões, via um Learning Management System (LMS). O professor 
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antes de ministrar a aula, verifica as questões mais problemáticas, e 
que devem ser trabalhadas em sala de aula (VALENTE, 2013, p. 1-2).   
Em acréscimo, Staker e Horn (2012), citados por Valente (2014), em 
sua definição sobre essa modalidade de ensino, ou blended learning, 
apresentam uma taxonomia de uso bastante abrangente: 

Eles definem blended learning como um programa de educação formal que 
mescla momentos em que o aluno estuda os conteúdos e instruções usando 
recursos on-line, e outros em que o ensino ocorre em uma sala de aula, 
podendo interagir com outros alunos e com o professor. Na parte realizada 
on-line o aluno dispõe de meios para controlar quando, onde, como e com 
quem vai estudar. Esses autores enfatizam o aspecto formal para diferenciar 
as situações de aprendizagem que acontecem informalmente. No caso do 
blended learning, o conteúdo e as instruções devem ser elaborados espe-
cificamente para a disciplina ao invés de usar qualquer material que o alu-
no acessa na internet. Além disso, a parte presencial deve necessariamente 
contar com a supervisão do professor, valorizar as interações interpessoais e 
ser complementar às atividades on-line, proporcionado um processo de en-
sino e de aprendizagem mais eficiente, interessante e personalizado (STA-
KER e HORN (2012), citado por VALENTE (2014. p. 84).

 Os recursos prévios possibilitam a aprendizagem ao colocar 
em prática teorias e conceitos mentais adquiridos de forma não arbi-
trária pelo professor seja presencial ou não.  

 
2 METODOLOGIA ATIVA: SALA DE AULA INVERTIDA

De acordo com Moran (2015), tratar de metodologia ativa é 
partir do pressuposto de que não há uma única forma de aprender 
e, por consequência, não há uma única forma de ensinar. A metodo-
logia ativa tem raízes no ensino híbrido, também conhecido como 
“blended learning ou b-learning, teve seu conceito desenvolvido a 
partir de experiências e-learning” (TARNOPOLSKY, 2012, p.14). 
Genericamente, segundo Lima e Capitão (2003), e-learning abrange 
aprendizagem baseada na web, no computador.

A metodologia ativa, segundo Moran (2015), integra as ativida-
des da sala de aula com as atividades digitais, e as presenciais com as 
virtuais. O autor argumenta que “[...] a tecnologia traz hoje a integração 
de todos os espaços e tempos”. Sendo assim, “[...] o ensinar e o aprender 
acontecem em uma interligação simbiótica, profunda e constante entre 
os chamados mundos físico e digital” (MORAN, 2015, p. 39). 



148

Para regulamentar a oferta de ensino, tendo por base o uso da 
metodologia ativa nas instituições de ensino superior brasileiras, a 
portaria n.º 4.059, de 10 de dezembro de 2004 (regulamentação vi-
gente), estabelece o seguinte: 

As instituições de ensino superior poderão introduzir, na organização peda-
gógica e curricular de seus cursos superiores reconhecidos, a oferta de disci-
plinas integrantes do currículo que utilizem modalidade semi-presencial, com 
base no art. 81 da Lei n. 9.394, de 1.996, e no disposto nesta Portaria. [...] § 
1 - Para fins desta Portaria, caracteriza-se a modalidade semi-presencial como 
quaisquer atividades didáticas, módulos ou unidades de ensino-aprendizagem 
centrados na autoaprendizagem e com a mediação de recursos didáticos or-
ganizados em diferentes suportes de informação que utilizem tecnologias de 
comunicação remota. [...] § 2 - Poderão ser ofertadas as disciplinas referidas 
no caput, integral ou parcialmente, desde que esta oferta não ultrapasse 20% 
(vinte por cento) da carga horária total do curso (BRASIL, 2004, art. 1º). A si-
tuação em que ocorre a educação semipresencial pode ser identificada quando 
o processo de ensino e aprendizagem acontece no ambiente presencial de sala 
de aula e sua complementação é trabalhada, a distância, por meio de diferentes 
tecnologias da informação e comunicação (BRASIL, 2004, art. 1º).

Diante deste cenário legal e conceitual, a sala de aula invertida 
possibilita mais tempo ao professor para interagir com seus alunos 
em vista das atividades práticas, conforme Schmitz (2016), na Figura 
1, conforme abaixo:

Figura 1: Resumo de sala de aula invertida
Fonte: Schmitz (2016, p. 7)
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Bergmann e Sams (2016) argumentam que:

Adotar as ferramentas tecnológicas e o ensino assincrônico, que caracterizam a 
sala de aula invertida, com uma abordagem voltada para os alunos, para decidir 
o que lecionar, tende a criar um ambiente estimulante para a curiosidade. Não 
se precisa mais perder tempo reapresentando conceitos já bem conhecidos, que 
apenas devem ser relembrados, nem usar o valioso tempo em sala de aula para 
transmitir novo conteúdo (BERGMANN; SAMS, 2016, p. 45).

Entende-se, pois, que o ensino assincrônico independente do 
tempo e espaço, e tem como principal vantagem a possibilidade de 
estabelecer um diálogo entre os participantes sem a necessidade de 
todos estarem ao mesmo tempo conectados. Essa característica ofe-
rece flexibilidade aos estudantes para organizar o tempo destinado às 
tarefas, assim como elaborar melhores discursos, uma vez que têm 
mais tempo para pesquisa, reflexão e escrita, antes de elaborar e en-
viar um comentário.

3 A TECNOLOGIA NA SALA DE AULA

A ferramenta Classroom, lançada em 2014, é um recurso gratuito, 
oferecido pela empresa Google, que pode ser administrada pelas insti-
tuições de ensino e pelo professor. Os professores da instituição de ensi-
no superior Faculdades Integradas de Taquara - FACCAT, em Taquara, 
RS, vem utilizando o Classroom, desde o segundo semestre de 2016. 

A Figura 2 apresenta uma experiência realizada por um profes-
sor da FACCAT, em que ele registra suas turmas/disciplinas cadas-
tradas no Classroom, disponibilizadas pelo administrador.

Figura 2: Plataforma inicial do Classroom (turmas disponíveis).
Fonte: Classroom, 2018.
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Está disponível para computadores, tablets e smartphones, em 
que alunos e professores podem realizar seu login pelo e-mail (gmail), 
acessar, criar, anexar materiais, disponibilizar conteúdos e vídeos, tirar 
fotos, dialogar em tempo real com os inscritos. Os administradores 
podem propor tarefas com datas de vencimento, lembretes (agenda), 
organizar pastas de arquivos no Google Drive (armazenamento nas nu-
vens) e compartilhar documentos para edição ou visualização de ou-
tras pessoas não proprietárias do arquivo. O aplicativo informa todos 
os usuários, por meio de e-mail, das atividades realizadas no sistema.

O aplicativo pode ser acessado pela internet, não necessitando 
de download.  Na Figura 3, quando acessar o e-mail (gmail) e selecio-
nar Google Apps e, em seguida, Mais,  aparecerá o logo do Classroom 
(  ), quando, ao ser clicado, irá aparecer no acesso “criar turmas” 
ou “participar de alguma”. 

Figura 3: Página do e-mail Google (gmail)
Fonte: Gmail, 2018.

 Para participar de uma turma, o participante necessita de um 
código de acesso, fornecido pelo professor que criou a turma, e/ou o 
administrador. Na janela “criar turmas”, o próprio aplicativo oferece 
dicas para criação e elaboração de aulas. A Figura 3 mostra o acesso 
on-line por meio de e-mail pessoal.

O software informa, automaticamente, todos os usuários, por 
meio de e-mail, das atividades realizadas no sistema. 

O uso do Classroom possibilita o emprego da metodologia 
ativa da sala de aula invertida, numa perspectiva de ensino híbrido, 
como apresenta a Figura 4, a seguir.
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Figura 4 : Resumo da metodologia ativa de sala de aula invertida 
com o uso do Classroom
Fonte: Autoras, 2018

 Diante da possibilidade de oferecer Tecnologias Digitais de 
Informação e Comunicação (TDIC), no ensino superior, essa ferra-
menta oferece a possibilidade de se ter um ensino mais atraente em 
que o discente é o centro da aprendizagem.

4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A metodologia ativa, utilizada em sala de aula invertida, na 
perspectiva do ensino híbrido, no ambiente de ensino Classroom, 
permite fazer a conexão do ensino presencial com o ensino a dis-
tância, estabelecendo uma ligação pedagógica entre essas duas mo-
dalidades, a fim de promover uma maior interação dos elementos 
digitais e o trabalho didático realizado em sala de aula.

Em um estudo desenvolvido pelo Núcleo Educacional On-li-
ne (NEO), das Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT), tem-
-se que o Google na sala de aula (Classroom) apresentou 320 turmas 
inscritas no 2º semestre/2017, com aproximadamente 9010 alunos. 
Os dados levantados neste trabalho apontam para a seguinte análise:
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A utilização do Classroom, pelos professores, foi classificada 
pela equipe que administra a ferramenta, como:
- repositório de materiais (anexos e drive); 
- atividades em tempo real; 
- atividades envio / entrega; 
- mural / notícias; 
- complemento do conteúdo;
- enunciados dos materiais e atividades; 
- competências de cada tópico (conteúdo e atividade); 
- plano de ensino; 
- feedback aos alunos das atividades, discussões e conceitos.

 O gráfico, a seguir, apresenta os dados obtidos a partir de 61,9 
% dos docentes que utilizam a ferramenta.

Gráfico 1: Utilização da ferramenta Classroom
Fonte: Pesquisadores (2018)

A instituição de ensino superior em que as autoras fazem parte 
apresentava 320 turmas, com aproximadamente 9100 alunos, no 2º 
semestre de 2017. Durante a pesquisa, foi possível analisar como o 
aplicativo vem sendo explorado pelos egressos e professores. Do total 
do público-alvo examinado; 61,9 % utiliza a ferramenta. Desses, 59% 
a utiliza como repositório de materiais; apenas 3% a utiliza em ativi-
dades em tempo real; 28% em atividades de envio e entrega; 27% no 
mural/notícias; 9% em complemento do conteúdo; 47% em enuncia-
dos; 0% em competências; 13% apresenta o plano de ensino; e, 15%, 
em feedback para os alunos.

Diante desses dados, a direção da instituição de ensino su-
perior passou a oferecer cursos de atualização metodológica nas 
formações docentes neste ano letivo de 2018. As atividades foram 
planejadas segundo a Taxonomia de Bloom, reformulada em 1994, 
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enfatizando processos de metodologia ativa e avaliação formativa de 
conhecimento.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base na experiência docente das autoras, na instituição 
de ensino superior em que estão inseridas, comprometidas com a 
formação docente e sua atuação em sala de aula, teve início, em ju-
nho de 2016, a formação docente voltada para o uso das tecnologias 
digitais em sala de aula. Esta formação inicial se deu a partir do uso 
do Google Classroom, ferramenta que contribui para o processo de 
ensino e aprendizagem mediado pela tecnologia digital, podendo ser 
utilizada como espaço pedagógico para a sala de aula invertida, na 
realização de atividades em tempo real, entre outros recursos.

O objetivo fundamental do software Classroom é promover o 
conhecimento e a interação em diferentes atividades educacionais. 
A plataforma de educação oferecida pelo Google não apresenta ne-
nhuma publicidade no layout. O aplicativo pode ser utilizado em 
download ou na web. O docente pode acompanhar a evolução dos 
estudantes por meio de um planejamento em tempo real podendo 
ser acessado de qualquer lugar tanto o professor quanto o aluno terá 
o hábito em rever situações e práticas docentes disponibilizadas na 
classe.   

Sendo assim, os resultados obtidos, na pesquisa envolvendo 
320 turmas de alunos, da utilização dos docentes são alarmantes, 
pois a ferramenta não vem sendo devidamente abordada, tanto pelos 
professores quanto pelos discentes, de acordo com o objetivo princi-
pal institucional que é promover uma metodologia ativa.
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1 INTRODUÇÃO

Os sistemas de informação estão presentes atualmente numa 
ampla diversidade de organizações públicas ou privadas acompanha-
mento uma evolução natural, que tem nas tecnologias da informação 
e comunicação, uma forma de tornar a sociedade cada vez mais glo-
balizada, com as informações e modelos de negócio percorrendo o 
mundo instantaneamente. As instituições de ensino superior, acom-
panharam esse processo evolutivo naturalmente e hoje, dispõem de 
diversos softwares com funções importantes e especificas as necessi-
dades da organização.

Estes, normalmente atendem demandas específicas de um de-
terminado setor ou departamento, porém, já é comum, o surgimento 
de sistemas integrados que unificam várias rotinas e centralizam as 
demandas de forma estruturada – são os chamados Sistemas de Ges-
tão Acadêmica (SGA), que segundo SILVA (2012, p. 41) apresentam 
características essenciais ao controle dos processos administrativos e 
gerenciais da gestão acadêmica das instituições de ensino.

Ainda nesse contexto de ascensão tecnológica e inserção dos 
sistemas de informação no cotidiano empresarial ou acadêmico, a 
Educação a Distância (EAD) vem registrando nos últimos anos um 
crescimento sistemático, o que torna cada dia mais comum ouvirmos 
anúncios de oferta de cursos a distância em diversas áreas, pagos ou 
gratuitos, em instituições públicas ou privadas, isso nos faz perceber 
um crescimento desta modalidade de ensino, o que segundo alguns 
autores é irreversível, tendo em vista as características da sociedade 
em nível mundial.

A EAD faz uso de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) 
para possibilitar o processo de ensino-aprendizagem entre os parti-
cipantes. Se fizermos uma analogia com a educação presencial, estes 
que se caracterizam como as salas de aulas de um curso a distância, 
tendo um papel importantíssimo na execução dos cursos. Nesse con-
texto, surge uma necessidade de compartilhamento de informações 
entre os softwares utilizados para gestão acadêmica, com os AVAs. 
Ambos necessitam conversar trocando dados necessários à vida es-
colar dos discentes, além de notas, frequências, etc. (SANTOS, 2002).

Com base na literatura analisada, não foi identificado nenhum 
padrão ou normatização visando processos de integração entre sis-
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temas acadêmicos e AVAs, com foco para a modalidade a distância, 
em geral, as soluções estudadas, realizam adaptações bem especificas 
ou seguem métodos isolados e não compartilhados de forma ampla 
com a academia.

A partir desta conjuntura, esse trabalho propõe a implementa-
ção de um modelo que tem como pressuposto Arquitetura Orientada 
a Serviços e os conceitos da Enterprise Application Integration e ao final 
será apresentada uma solução que possibilitará que os AVAs possam 
compartilhar informações com os SGA utilizados nas IES de forma a 
otimizar processos, melhorando rotinas e procedimentos acadêmicos.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO E MOTIVAÇÃO

Essa interligação dos sistemas de informação, com recursos de 
comunicação, de fato é importante para garantir a eliminação das 
fronteiras e garantir a interoperabilidade dos serviços preponderan-
tes a qualquer ramo de negócio. Estes são importantes na execução 
até de tarefas rotineiras, das mais simples, àquelas mais complexas, 
no comércio ou na indústria, no Setor Público ou Privado, enfim, a 
sociedade atual tornou-se globalizada e essas tecnologias fazem parte 
do seu cotidiano.

Num escopo prioritariamente acadêmico, as IES adotaram ou 
desenvolveram diversas ferramentas que otimizaram suas rotinas e 
descentralizaram serviços, porém, com o passar do tempo, surgiu 
uma necessidade de centralizar esses recursos ou simplesmente inte-
grá-los, proporcionando que o todo, funcione de forma articulada e 
dinâmica. Os chamados Sistemas de Gestão Acadêmica apresentam 
características essenciais ao controle dos processos administrativos e 
gerenciais da gestão das Instituições de Ensino, otimizando proces-
sos e rotinas administrativas (SILVA, 2012).

Em paralelo a essa renovação tecnológica que os processos ad-
ministrativos e acadêmicos das instituições de ensino foram subme-
tidos, está o avanço e consolidação da EAD como modalidade de 
ensino, acessível e passível de atendimento de grande público. Garcia 
e Sobrinho (2014) observam que a “EAD está intrinsicamente ligada 
às questões educacionais contemporâneas, proporcionando novos 
meios para se desenvolver educação de qualidade e conquistando 
novos adeptos” e os AVAs, representam também esses novos meios 



158

citados pelo autor, sendo a ligação entre os participantes e possibili-
tando diversos recursos necessários a realização do processo de en-
sino e aprendizagem.

Tanto os SGA, como os AVAs têm funções relevantes no am-
biente que estão inseridos e executam adequadamente as tarefas para 
a qual foram desenvolvidos, porém, percebe-se uma necessidade de 
que estes tenham um bom nível de integração, compartilhando in-
formações importantes para o gerenciamento dos cursos a distância 
e dos alunos que fazem parte destes, garantindo uma interoperabi-
lidade necessária ao crescimento das demandas e ações da EAD em 
qualquer instituição de ensino.

  A partir de análises do cotidiano real de uma IES, que 
oferta cursos na modalidade EAD, diversas rotinas e procedimentos 
administrativos e acadêmicas são afetados devido a não existência de 
uma integração adequada entre o AVA e o SGA. Essa problemática 
envolve muitos setores e situações adversas podem surgir, com des-
taque: a) Divergências no procedimento de matrícula – Os alunos 
se matriculam no SGA e estes dados devem ser vinculados ao AVA. 
Sem uma integração entre os sistemas, essa tarefa é realizada de for-
ma manual ou utilizando procedimentos que não garantam a segu-
rança da informação, o que pode ocasionar erros nas matrículas; b) 
Erros nos cadastros dos discentes, docentes e tutores no AVA – Em-
bora os dados oficiais estejam no SGA, eles também fazem parte do 
AVA. Com a não integração dos sistemas, esses cadastros podem fi-
car inconsistentes; c) Falta de sincronia das informações – A falta de 
integração pode gerar uma série de inconsistência nas informações, 
por exemplos, uma situação onde o aluno pode estar matriculado 
no AVA, quando na verdade já cancelou seu vínculo com a IES ou 
mesmo, está regularmente matriculado no SGA e não dispor de seus 
cursos no AVA; d) Redundância na digitação de notas e avaliações 
- O SGA é o local oficial de postagem de notas, contudo os alunos in-
teragem mais com o mecanismo de registro de notas do AVA. A falta 
de integração gera redundância na digitação de notas nos sistemas e 
pode levar a inconsistências.

É importante ressaltar que estes exemplos caracterizam apenas 
algumas de várias situações que podem ocorrer numa IES que não 
tem seu SGA integrado com o AVA. Essas demandas podem afetar 
também os cursos presenciais da instituição já que é comum atual-
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mente, a oferta de disciplinas ou parte delas a distância, fazendo uso 
intensivo de AVAs, como autoriza a Portaria nº 4.059 do Ministério 
da Educação, de 10 de dezembro de 2004 (MEC, 2004).

3 METODOLOGIA

Um estudo sobre as funções e recursos dos AVA foi realizado ini-
cialmente visando compreender sua organização, estrutura e enfoques 
principais. Além de pesquisas sobre as características mais comuns dos 
SGA também foi realizada com o objetivo de perceber características 
semelhantes e padrões comuns de estrutura e desenvolvimento.

Neste contexto e buscando fortalecer o embasamento teórico 
sobre os conceitos e temáticas abordados, foi realizada uma minu-
ciosa pesquisa bibliográfica, afim de perceber a viabilidade do proje-
to, identificar trabalhos relacionados e analisar ainda as tecnologias 
disponíveis que permitam realizar a ações propostas na execução das 
fases de desenvolvimento e implementação.

As tecnologias, ferramentas e recursos utilizados neste traba-
lho, são embasados em padrões definidos na literatura que possibili-
taram realizar ações almejadas. Um framework de desenvolvimento 
de Web Services foi pesquisado e posteriormente estudado tomando 
por base os preceitos da Arquitetura Orientada a Serviços e da Inte-
gração de Aplicações Corporativas (do inglês Enterprise Application 
Integration - EAI) para apoiar a implementação das ferramentas que 
possibilitarão a integração almejada nos objetivos do projeto.

4 TRABALHOS RELACIONADOS

Este trabalho por sua vez, foca no desenvolvimento de uma so-
lução de integração genérica entre os AVAs e SGA, passível de imple-
mentação numa ampla variedade de situações que necessitarem deste 
tipo de sincronização, de forma simples e eficiente, fazendo uso de pa-
drões reconhecidos pela literatura, como Arquitetura Orientada a Ser-
viços e Enterprise Application Integration, além de tecnologias voltadas 
para garantir a interoperabilidade dos sistemas, como os Web Services.

Ao analisarmos a literatura e tratando-se de softwares em uso 
numa ampla diversidade de IES públicas ou privadas por todo o 
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mundo, é comum encontrarmos uma infinidade de componentes, 
plug-ins e ferramentas para AVA e muitos exemplos de SGA. Contu-
do, ao filtrarmos apenas as temáticas abordadas neste trabalho, com 
foco em integração de AVAs, Web Services e Sistemas de Gestão Aca-
dêmica, destaca-se algumas publicações bem interessantes, a saber:
a) Huertas e Navarro (2010) - Com o trabalho “Web Services Availabi-
lity in e-learning Platforms”, destacam que a integração de sistemas de 
informações com plataformas E-learning tornou-se algo extremamente 
importante para a educação a distância atualmente. Segundo os autores, 
muitos Ambientes Virtuais de Aprendizagem já dispõem de recursos 
nativos que propiciam uma pré-disposição à disponibilização de diver-
sas funcionalidades na forma de serviços web, contudo, ressaltam que 
cada ambiente possui sua filosofia, além de serem muito heterogêneos.

 O trabalho então foca em três AVAs distintos que consideram 
as mais bem-sucedidas, a saber: Blackboard; Sakai e Moodle. A partir 
daí, buscou-se identificar e definir as principais características dos 
seus serviços web, comparando-as e analisando as formas de dispo-
nibilizar recursos utilizando essa tecnologia. São detalhadas as carac-
terísticas dos Web Services, com foco na arquitetura, comunicação, 
segurança, protocolos suportados e detalhando como estes recursos 
estão dispostos em cada uma das plataformas citadas. 

 O objetivo principal do trabalho é demonstrar a importância 
e facilitar a integração destas plataformas. Esta pesquisa não apre-
senta uma arquitetura real ou em desenvolvimento que possibilita 
a integração, apenas descreve as características dos Web Services e 
detalha os recursos que os ambientes escolhidos oferecem aos seus 
usuários com esse foco.
b) Wagner et. al (2011) -  Apresenta uma ferramenta de automatiza-
ção e integração na criação de salas virtuais no contexto da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). A ferramen-
ta desenvolvida, descentraliza o processo de criação de turmas no 
Moodle, distribuindo para as unidades acadêmicas a função de soli-
citação e criação de forma automática através de um sistema desen-
volvido para esse propósito.

 O objetivo principal era permitir que os professores da edu-
cação presencial, tivessem suas turmas criadas no AVA de forma 
otimizada, minimizando erros e redundâncias. O sistema foca es-
pecialmente no contexto da PUCRS e não apresenta uma forma de 
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sincronização efetiva entre o SGA em uso naquela IES e o AVA ado-
tado, não abrangendo também a educação a distância, limitando-se 
apenas em automatizar o processo de criação de turmas virtuais, nas 
disciplinas presenciais, prática comum naquela instituição.
c) Forgiarini et al. (2013) - Com base em um projeto desenvolvido 
para a Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) visando inte-
grar os dados do SGA com o Moodle naquela IES, a partir de uma 
ferramenta denominada de Sistema de Gerenciamento da EAD 
(SGEAD), responsável por possibilitar a realização da integração ob-
jetivada. Segundo os autores, a UNISC inicialmente fazia uso de um 
AVA próprio, contudo, posteriormente foi adotado o Moodle e algu-
mas demandas surgiram no tocante a necessidade de automatização 
de cursos virtuais no Moodle de forma eficiente.

Na UNISC, também era comum em componentes curricula-
res de cursos presenciais, ser criado turmas virtuais para auxilio pe-
dagógico aos docentes, seja na graduação como na pós-graduação. 
Nesse sentido, foram desenvolvidos diversos templates se ajustando 
as demandas especificas de cada curso. O SGEAD de fato era quem 
gerenciava todos os itens necessários a integração, seja na criação de 
turmas virtuais, vinculação de alunos, professores, etc. Os docentes 
das disciplinas também tinham acesso a essa ferramenta e poderiam, 
por exemplo, requerer a criação e uma turma virtual, dentro dos cri-
térios estabelecidos.

Em geral, o SGEAD executava scripts específicos em Java ou 
PHP, que eram executados diretamente no BD no Moodle ou do SGA 
executando as ações necessárias. Esta solução apresentada para o con-
texto especifico da UNISC, limita-se por não fazer uso de tecnologias 
que garantem a sua utilização em outros ambientes e implementação a 
outros (ou novos) sistemas que a UNISC venha a utilizar, além de não 
se aplicar aos cursos de graduação EAD ofertados naquela IES.

5 INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS PARA FORTALECIMENTO
   DA EAD

Integrar sistemas legados caracteriza-se como uma necessida-
de emergente de muitas IES que dispõem de softwares consolidados 
que não podem ser simplesmente substituídos por outros. Os SGA e 
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os AVA são exemplos comuns, presentes em muitas instituições que 
necessitam dispor de uma integração para aperfeiçoar os processos 
em que estão inseridos. Nessa perspectiva, torna-se relevante concei-
tuar de forma sucinta estas ferramentas, além de apresentar padrões 
e arquiteturas de integração que garantem um projeto normatizado e 
bem estruturado. Essas temáticas serão expostas na sequência.

5.1 Sistemas de Gestão Acadêmica

Ao conceituar os Sistemas de Gestão Acadêmica, Silva (2012) 
apud Ziulkoski (2010) enfatiza que trata-se de uma plataforma geral-
mente desenvolvida em ambiente web para atender as necessidades 
de gestão e planejamento de uma instituição de ensino, seja ela públi-
ca ou privada, permitindo otimização dos recursos físicos, humanos, 
materiais e financeiros e gerenciamento de toda a estrutura acadêmi-
ca, administrativa e de gestão.

As IES estão cada vez mais complexas, face a ampliação gra-
dativa da oferta de vagas e do surgimento de cursos ofertadas na 
modalidade EAD, isso aumenta a complexidade, pois a maioria dos 
SGA existentes não estão nem mesmo preparados para gerenciar 
adequadamente a graduação a distância. Para que se possa otimizar 
a utilização de recursos, o primeiro passo, é a unificação ou integra-
ção entre os sistemas de gestão. Só assim o mantenedor da rede de 
instituições consegue ter as necessárias informações para monitorar 
a qualidade do ensino e a utilização de recursos (WOLYNEC, 2007).

Os SGA se propõem a controlar e agilizar os processos inter-
nos da instituição, possibilitando a consolidação de informações re-
levantes para a gestão”, e isso tem se tornando preponderante para o 
gerenciamento de demandas cada vez maiores, face o crescimento da 
oferta de vagas (SILVA, 2012).

Geralmente a maioria destas funcionalidades é comum a qual-
quer Sistema Acadêmico e baseado nesta descrição é possível per-
cebermos a importância destas ferramentas para o cotidiano aca-
dêmico de qualquer IES. Ainda é possível que além desta gestão da 
área educacional, a parte administrativa, o que envolve áreas como 
recursos humanos, administração de patrimônio, gerenciamento de 
recursos, etc. também sejam geridas pelo Sistema Acadêmico adota-
do ou desenvolvido pela Instituição.
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 A transparência das informações proporcionada por estes 
sistemas possibilita o controle e acompanhamento mais eficiente do 
processo administrativo, e, por consequência, possibilitam planejar 
as ações de forma simples, e competente, otimizando o uso dos re-
cursos e diminuindo os custos (SILVA, 2012).

5.2 Ambientes Virtuais de Aprendizagem

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) ou Sistemas 
Gerenciadores de Aprendizagem – do inglês Learning Management 
System (LMS) ou ainda, Sistemas Gerenciadores de Conteúdo e 
Aprendizagem – do inglês Learning and Content Managment System 
(LCMS). Para Martins (2002) são sistemas que fornecem suporte a 
qualquer tipo de atividade realizada pelo aluno, isto é, um conjunto 
de ferramentas que são usadas em diferentes situações do processo 
de aprendizagem.  Este ambiente deve assegurar uma interação 
muito grande do aprendiz com o objeto de estudo, segundo o au-
tor. Contudo, essa interação, não deve ser mecânica, deve ultrapassar 
barreiras, criando situações novas e vivencias importantes ao apren-
diz, desafiando-o e estimulando-o e ao mesmo tempo permitindo 
que novas situações sejam criadas ampliando seu desenvolvimento.

 De acordo com Garcia e Sobrinho (2014) “No ambiente vir-
tual existe a flexibilidade de horários para navegação e comunica-
ção, oferecendo aos estudantes a oportunidade de optarem como e 
quando estudar, garantindo assim, seu próprio rendimento escolar”. 
Nessa perspectiva, percebe-se a importância dos Ambientes Virtuais 
de Aprendizagem como ligação entre todos os participantes de um 
curso a distância: alunos, tutores e professor, auxiliando no cumpri-
mento de uma das características principais da EAD que é a possibi-
lidade de transmitir conhecimentos sem a necessidade do professor 
e o aluno estarem presentes no mesmo espaço físico

O AVA é extremamente importante para realização de um curso 
virtual, pois, possibilita a realização de interações entre todos os parti-
cipantes, além do gerenciamento realizado pelos professores e coorde-
nadores de curso. Muitas versões e tipos de AVAs existem atualmente 
em todo o mundo, versões livres, de código aberto e gratuitas, além de 
ferramentas pagas, sendo que muitas delas obtiveram grande sucesso e 
foram até explorados comercialmente em nível mundial.
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Devido à importância da integração de sistemas legados no 
contexto atual, alguns padrões e arquitetura são encontradas na li-
teratura para embasar de forma teórica a realização destas ações, vi-
sando torna-las mais eficiente e menos dispendiosas para as organi-
zações que pretendem realizar esse tipo de ação. Algumas delas, que 
embasarão este trabalho, são destaque a partir de agora

5.3 Importância de Integrar Aplicações

Ao analisarmos a importância dos SGA e dos AVA, constata-se 
que ambos são extremamente relevantes no ambiente que estão in-
seridos, não sendo adequado eliminar um em detrimento do outro, 
e sim, integrá-los, permitindo que estes se comuniquem de forma 
satisfatória e processos possam ser otimizados. Nesse contexto, em 
meados da década de 90, surge o conceito chamado de Integração de 
Aplicações Corporativas (do inglês Enterprise Application Integration 
- EAI) que segundo Chaves, Baroni e Ferreira (2005) “surgiu como 
uma alternativa para tornar possível a integração de aplicações em-
presariais com menor customização, contemplando as ferramentas, 
métodos e o planejamento que possibilitam que à organização ob-
tenha vantagem competitiva com a integração de sistemas legados”.

Esses conceitos tornaram-se importantes à medida que os sis-
temas empresariais, até então centralizados, necessitavam se ajustar 
frente as mudanças ocasionadas pelas novas tecnologias de comuni-
cação que surgiam e se disseminavam sistematicamente. Nesse cená-
rio, muitas organizações dispunham de vários sistemas, importantes 
para elas, que não poderiam simplesmente serem descartados, já que 
isso entre outras coisas ocasionaria grande investimento. A necessi-
dade de integrar essas ferramentas se fortalece com o crescimento 
dessa demanda que atinge não somente empresas privadas, mas a 
administração pública de maneira geral. 

EAI contempla as ferramentas, os métodos e o planejamento 
que possibilitam à organização obter vantagem competitiva com a 
integração de todas as aplicações em um sistema empresarial unifica-
do, capaz de compartilhar as informações e suportar os processos de 
fluxos de negócios (SORDI E MARINHO, 2006). O propósito deste 
método é justamente integrar aplicações já existentes, que contêm 
informações que possuem valor de mercado agregado ao longo dos 
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anos e são importantes para as Instituições em que estão inseridas e 
que necessitam se comunicar com as novas aplicações emergentes, 
que já incorporam novas plataformas, tecnologias e ferramentas de 
comunicação atuais.

Baseado em publicações na área, percebe-se que a integração 
de sistemas é algo atual no contexto que as organizações públicas ou 
privadas estão vivenciando. Aqueles grandes sistemas que gerencia-
vam toda a estrutura organizacional, estão precisando ser integrados, 
face ao novo contexto que a sociedade globalizada exige, onde em-
presas separadas por quilômetros, concorrem entre si, ou mesmo no 
processo de educação, onde os alunos não necessitam diariamente 
estarem em sala de aula.

A Arquitetura Orientada a Serviços consiste também numa 
metodologia que possibilita a integração entre sistemas, dispondo 
funcionalidades na forma de serviços. Detalhes serão descritos na 
sessão a seguir.

5.4 Arquitetura Orientada a Serviços

Os sistemas empresariais eram desenvolvidos para funcionar 
localmente, porém, com o advento da internet essas ferramentas 
necessitam estar disponíveis de forma ininterrupta e acessível de 
qualquer local, com isso, novas formas e conceitos de se desenvolver 
softwares passaram a surgir. No tocante a computação distribuída 
a Arquitetura Orientada a Serviços (Service-Oriented Architecture - 
SOA) é um exemplo disto, esta permite que as funcionalidades dis-
postas pelos softwares, sejam ofertadas na forma de serviços, como 
destaca Kuehne (2009) ao focar que “SOA basicamente consiste de 
um serviço consumidor e um provedor de serviços, onde um ser-
viço consumidor faz uma requisição para um provedor de serviços, 
que responde com o resultado para o serviço consumidor; O autor 
de forma clara descreve as características principais da Arquitetura 
Orientada a Serviços e Souza (2006) ressalta atributos relevantes ao 
citar que esse “paradigma prega a interoperabilidade e o fraco aco-
plamento entre elementos básicos de software - chamados serviços 
- através da definição de interfaces neutras e da utilização de proto-
colos de transporte padronizados”.
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É importante ressaltar os conceitos explanados por Oliveira 
(2012) ao descrever que SOA estabelece a disponibilização de com-
ponentes modulares que podem ser descobertos e usados pelos clien-
tes, além de fornecer um repositório para publicação e descoberta de 
serviços, possibilitando a transparência de localização. Baseado nes-
sa premissa, a abstração desses serviços torna-se mais clara, ao ponto 
que é possível identificar como a estrutura SOA funciona.

Ainda segundo Oliveira apud. Erl, (2005) a SOA possui co-
mumente oito princípios ditos fundamentais em sua arquitetura, 
a saber:

Princípio Descrição

Acoplamento fraco Os serviços mantêm uma relação que minimiza as 
dependências e exige o conhecimento do outro.

Reusabilidade A lógica é dividida em serviços com a intenção de 
promover a reutilização.

Contrato de Serviço
Serviços de adesão a um acordo de comunicações, tal 
como definido coletivamente por uma ou mais descri-
ções de serviço relacionadas aos documentos.

Autonomia Os serviços têm controle sobre a lógica que encapsu-
lam.

Abstração Além do que está descrito no contrato, os serviços 
permitem esconder a lógica do mundo exterior.

Composição As coleções de serviços podem ser coordenadas e 
reunidas a partir da composição de serviços.

Descoberta
Os serviços são projetados para serem externamente 
bem descritos, encontrados e avaliados através de 
mecanismos de descoberta.

Sem estado Os serviços minimizam o armazenamento de infor-
mações específicas de uma atividade.

Quadro 1: Princípios da SOA
Fonte: adaptado de OLIVEIRA apud. Erl (2005)
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Observa-se que a estrutura da SOA focaliza em aplicações dis-
tribuídas onde funcionalidades são ofertados na forma de serviços 
e aplicações-cliente descobrem e consomem esse serviço, garantin-
do ainda itens como reusabilidade, independência de arquitetura, 
de linguagem de programação, assegurando que processos de inte-
gração entre sistemas legados possam ser realizadas de forma eficaz. 
Uma das tecnologias que melhor representa a SOA são os chamados 
Web Services, estes serão detalhados na sessão seguinte.

5.5 Web Services

Parte integrante da SOA, os Web Services estão se popularizando 
a cada dia por possibilitar que aplicações distintas, possam comuni-
car-se, independente da linguagem de programação utilizada. Vieira 
(2006) conceitua destacando o reaproveitamento de código entre mó-
dulos de sistemas desenvolvidos em diferentes linguagens. Segundo 
este autor, isso é possível através de requisições cliente-servidor, nas 
quais um servidor atende requisições dos clientes para a funcionalida-
de a qual se propõe a disponibilizar e retorna uma resposta. A partir 
desses argumentos, é possível visualizarmos a importância desta tec-
nologia na garantia da comunicação entre recursos distintos.

Em suma, os Web Services são compostos pelos serviços pro-
priamente dito e pela descrição deste serviço. Segundo Oliveira (2012), 
“o serviço consiste num módulo de software instalado numa platafor-
ma computacional com acesso à rede e oferecido pelo “provedor de 
serviços”, enquanto que a descrição do serviço contém os detalhes da 
interface e da implementação de um serviço, o que inclui os tipos de 
dados, operações, informação da ligação e da rede”. A padronização é 
uma característica muito forte dos Web Services, pois, normatizam as 
formas de comunicação disponível e norteia as formas de integração 
entre recursos construídos sob arquiteturas distintas.

 Baseado em todos os conceitos e definições apresentados, a 
figura expressada por Kuehne (2009) em sua pesquisa, representa a 
estrutura básica de um Web Service:
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Figura 1 – Estrutura básica de um Web Service
Fonte: KUEHNE (2009)

O funcionamento do Web Service se dá através de um Prove-
dor de Serviço, que dispõe de diversas funcionalidades. Este serviço 
é descrito de um modo que seja compreensível por outros sistemas. 
Esse serviço é hospedado num Serviço de Registro que o torna aces-
sível para ser consumido por aplicações-cliente que compreendem 
a descrição do serviço e utilizam seus recursos. Essa padronização 
na comunicação e na troca de mensagens possibilita que aplicações 
construídas sob plataformas distintas possam interagir trocando in-
formações; permite ainda, por exemplo, que informações contidas 
em banco de dados diferentes possam consultar informações uma da 
outra de forma eficiente.

Nesse contexto, é perceptível a importância dos Web Services 
como possibilidade real de garantir uma integração entre ferramen-
tas distintas, desenvolvidas sob arquiteturas e plataformas divergen-
tes. Trata-se de uma solução importante para muitos sistemas lega-
dos, que devido a sua relevância e volume de dados, não podem ser 
descartados, tendo a integração como um mecanismo extremamente 
essencial às suas atividades. Dessa forma, os Web Services se apresen-
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tam ainda como um recurso que pode possibilitar a integração entre 
sistemas acadêmicos e ambientes virtuais de aprendizagem.

6 FERRAMENTA ADAPTÁVEL DE INTEGRAÇÃO ENTRE 
AMBIENTE VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM E SISTEMAS 
DE GESTÃO ACADÊMICA

Este trabalho propõe um Modelo de Integração que possibilita 
uma interação entre os AVA com os SGA em uso pela maioria das 
IES, permitindo uma troca de informações necessárias ao gerencia-
mento dos cursos ofertados na modalidade a distância, atendendo há 
uma demanda crescente das instituições de ensino superior.

Utilizando como base teórica os preceitos da SOA e os concei-
tos da EAI, foi realizado uma análise sobre itens comuns à gestão de 
cursos a distância, afim de identificar quais recursos necessitariam 
de uma possível integração, além de suas divergências e semelhan-
ças, analisando ainda, as principais características e estruturas destes 
sistemas. De forma concomitante, foi modelado a composição da fer-
ramenta a ser desenvolvida.

No tocante aos SGA, buscou-se identificar qual o nível de aces-
so era necessário e permitido, pois, em geral, trata-se de sistemas 
proprietários; além disso, foi necessário mapear um padrão adaptá-
vel há uma variedade de estruturas que possam surgir, objetivando 
tornar a ferramenta moldável a qualquer AVA ou SGA adotado por 
determinada IES. Percebeu-se então que os SGBD em uso por estes 
softwares, poderiam ser diferentes (Oracle, MySQL, Postgree, etc.) e 
mesmo se fossem semelhantes, as nomenclaturas das tabelas e colu-
nas poderiam ser divergentes entre os sistemas, o que necessitava de 
um mecanismo que pudesse ser adaptar a estas diferenças.

Optou-se por utilizar a tecnologia Web Service pois atende aos 
objetivos deste trabalho, tendo como principal característica a pos-
sibilidade de permitir que softwares desenvolvidos sob plataformas 
distintas, possam se comunicar; permitindo ainda, ser implementada 
numa ampla variedade de linguagens de programação. O Web Ser-
vice artefato deste projeto realiza interação diretamente com a base 
de dados do AVA e SGA adotado, dispondo de um pacote padrão 
de serviços e funcionalidades que possibilitam um melhor gerencia-
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mento da gestão acadêmica e administrativa da educação a distância 
na IES que for inserido.

Com esse enfoque foi especificado então através de uma figura, 
a visão geral da ferramenta e da aplicação envolvida, incluindo as tec-
nologias utilizadas, as formas de comunicação e expondo de forma 
clara e objetiva a arquitetura do sistema proposto. É que o detalha a 
Figura 2.

Figura 2: Descrição do Modelo de Integração
Fonte: autoria própria

Analisando a Figura, é importante destacar a importância da 
ferramenta Gerenciadora, esta, tem como uma de suas funções princi-
pais, configurar os parâmetros necessários ao funcionamento do Web 
Service em qualquer realidade que for inserido, independente do AVA 
e SGA em uso, além de funcionalidades diversas para gestão das de-
mandas dos usuários da ferramenta, fazendo uso dos serviços disponi-
bilizados pelo Web Service, executando comandos que o fazem realizar 
ações e se comunicar com as bases de dados do SGA e do AVA direta-
mente. O usuário final fará uso do Web Service através do Gerenciador, 
que administra todas as suas funcionalidades e recursos.

O usuário final, através funcionalidades disponibilizadas pelo 
Gerenciador, utilizará os diversos serviços ofertados sem perceber 
explicitamente, pois, quando selecionar alguma função, um coman-
do especifico é enviado ao Web Service através do protocolo SOAP 
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que realizará a ação completa, transitando entre o AVA e SGA quan-
do necessário.

A comunicação entre o Web Service e o software Gerenciador 
faz uso de um protocolo de comunicação simples de acesso a obje-
tos (Simple Object Access Protocol – SOAP), este de forma sucinta, se 
caracteriza como um envelope, que descreve os conteúdos das men-
sagens e as formas de processá-las, além de regras de codificação que 
definem os tipos de dados definidos pela aplicação e convenções para 
chamadas e respostas a procedimentos (OLIVEIRA, 2012). Por outro 
lado, o entendimento entre o Web Service e as bases de dados do AVA 
e SGA, utilizam-se de uma comunicação direta, conseguida através 
das configurações iniciais descritas na ferramenta Gerenciadora e 
através de diversos comandos SQL, estes são executados à medida 
que são requisitados.

Para desenvolvimento do Web Service foi escolhida a lingua-
gem de programação Java e recursos de XML (Extensible Markup 
Language) para possibilitar a adaptação há alguns recursos para a in-
ternet. Java, segundo o portal Java.com1 é uma linguagem de progra-
mação orientada a objetos e plataforma computacional lançada pela 
primeira vez pela Sun Microsystems em 1995 e dispõe de milhões de 
desenvolvedores no mundo todo. No contexto deste projeto possui 
todos os requisitos necessários para desenvolvimento de Web Ser-
vices, além de Interfaces de Desenvolvimento Integrado (IDE) com 
recursos e funcionalidades voltadas para esse propósito.

O Web Service dispõe de diversos serviços utilizados para con-
sultas e atualizações realizadas diretamente nas bases de dados do 
AVA e SGA, estes são executados à medida que são solicitados pelo 
Gerenciador que dispõe de funcionalidades criadas especificamente 
para consumi-los.

No contexto deste trabalho, foi avaliado quais informações 
precisariam ser compartilhadas no âmbito especifico da EAD e seus 
cursos, já que a ferramenta foca nesse escopo. Com esses objetivos, 
o Web Service disporá dos seguintes serviços a seus utilizadores, a 
saber:

1 Disponível em: https://www.java.com/
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Serviços Ações executadas
SGA AVA

Criar usuário Consulta usuários ca-
dastrados recentemente. Cria o usuário e senha para acesso.

Matricular

Consulta matrícula, 
polo/unidade acadêmi-
ca, disciplinas matricu-
ladas

Vincula nas turmas que determinado 
aluno está matriculado e nos polos/
unidades acadêmicas específicas.

Sincronizar 
status

Verifica situação de 
alunos trancados ou 
cancelados.

Executa alterações no status de 
usuários com status trancado ou 
cancelado.

Sincronizar 
situação matrí-
cula

Verifica situação de 
alunos em cada compo-
nente curricular.

Bloqueia o acesso do aluno em uma 
ou várias disciplinas a depender do 
seu status.

Gerenciar 
perfis

Retorna dados de alu-
nos, professores, tutores 
e coordenadores.

Atribui o perfil desejado dentre 
os disponíveis para cada usuário 
listado.

Criar polo/uni-
dade acadêmi-
ca/sede

Consulta listagem dos 
polos/unidade acadê-
mica com disciplinas e 
alunos ativos.

Cria os grupos de cada polo/unidade 
acadêmica que dispõe de alunos e 
turmas ativas.

Criar turma

Consulta listagem dos 
componentes curricu-
lares ativos no semestre 
vigente.

Cria componentes curriculares 
identificados.

Notas
Atualiza notas retorna-
das em cada componen-
te curricular.

Retorna notas a serem preenchidas 
por componente curricular.

Quadro 1: Serviço ofertados pelo Web Service
Fonte: autoria própria

Observando os serviços especificados no quadro acima, é per-
ceptível as ações executadas pelo SGA e pelo AVA para cada função 
descrita. Estas compõem um pacote básico com funcionalidades co-
muns há uma ampla possibilidade de IES, pois, abrangem deman-
das rotineiras e necessárias a qualquer contexto inserido. Visando 
garantir que o modelo seja genérico e adaptável a realidades diversas, 
foi estruturado um mecanismo para configurar os acessos as bases 
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de dados do SGA e do AVA independente do SGBD adotado, como 
detalhe a sessão seguinte.

6.1 Software Gerenciador

O Gerenciador se caracteriza como uma aplicação-cliente, 
desenvolvida para operar e consumir os serviços do Web Service, o 
que permite transitar entre as bases de dados do AVA e SGA. Desen-
volvida utilizando a tecnologia Java Server Pages (JSP), por ser uma 
técnica interessante no desenvolvimento de páginas web dinâmicas, 
com base em XML e interativas com JAVA, além disso foi necessário 
ainda, recursos da linguagem de programação JavaScript, principal-
mente para criação dos formulários, já que permite uma melhor inte-
ração com o usuário (Hansem e Pinto, 2005). A Figura 03, apresenta 
a tela principal do Gerenciador, com suas principais funções.

Figura 3: Tela principal do Software Gerenciador
Fonte: autoria própria

Entre as funcionalidades do software Gerenciador está a fun-
ção de configurar os padrões e serviços do Web Service, já que este é 
genérico e pode ser adaptado há uma diversidade de AVAs e SGAs. 
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Ao ser incorporado numa realidade especifica, o usuário terá que 
inicialmente configurar os requisitos do banco de dados do SGA e 
do AVA que o Web Service será vinculado, para ambos será necessá-
rio informar itens como: a) Tipo do banco de dados - MySQL, Post-
greeSQL, etc.; b) Endereço IP de localização do banco;porta utiliza-
da; c) Schemas; e, d) Usuário e senha de acesso ao banco.

Em seguida, é necessário especificar exatamente quais tabelas 
cada um dos serviços do Web Service precisará ter acesso no BD do 
SGA e do AVA para seu pleno funcionamento. Esse serviços de con-
figurar os padrões, é importante pois, permite que a ferramenta se 
adeque a qualquer realidade que for inserido, contudo, além desse, 
diversos outros recursos estão disponíveis para realização da inte-
gração entre os sistemas com base nos serviços disponibilizados pelo 
Web Service.

7 CONSIDERAÇÕES

A integração entre sistemas de informação se configura como 
uma demanda atual pois, muitas organizações dispõem de softwares 
consolidados que não podem ser simplesmente substituídos por ou-
tros. Na esfera acadêmica, tornou-se muito relevante fazer com que 
os Sistemas de Gestão Acadêmica – responsáveis pelo gerenciamento 
dos cursos, turmas, notas, etc., pudessem interagir de forma eficiente 
com as salas de aula dos cursos a distância – os AVA. 

Essas duas ferramentas têm funções distintas e igualmente im-
portantes no contexto educacional, porém, mesmo sendo de grande 
necessidade, em geral, não existe qualquer comunicação entre ambas 
e quando existem, são muito restritas. Essa fragilidade torna proce-
dimentos limitados, além de gerar vários serviços ineficientes ou re-
dundantes. A integração entre estes dois sistemas é uma necessidade 
emergente, face o crescimento do número de vagas da EAD e conso-
lidação dos SGA nas IES. 

Na literatura, de forma ampla, são encontradas soluções espe-
cíficas para o contexto de cada IES, não fornecendo formas de pa-
dronizar essa integração, não sendo ajustável a qualquer contexto 
que apresente demandas semelhantes. Observando a importância e 
a crescente demanda por tal integração, este trabalho apresentou um 
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modelo que possibilita através da criação de um Web Service gené-
rico, que pode se adaptar a qualquer AVA e SGA em uso pela IES, 
aperfeiçoando o gerenciamento dos cursos ofertados na EAD e pos-
sibilitando um ganho de eficiência.

Toda a documentação, modelagem e conteúdos gerados nesse 
projeto serão disponibilizados para a academia, a fim de possibilitar 
que outras IES, que possuem também necessidade de integração en-
tre AVAs e SGA, possam adaptar a solução aqui apresentada aos seus 
contextos específicos. Como trabalhos futuros, pretende-se incorpo-
rar o sistema gerado num contexto real de duas IES, executando no 
cotidiano da instituição e auxiliando no gerenciamento dos cursos 
ofertadas na instituição, além de validar com uma gama de AVA e 
SGA aferindo de fato a capacidade de adaptação da ferramenta.
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INTRODUÇÃO

No modelo tradicional de lecionação, o professor entra na sala 
de aulas e expõe os conteúdos da sua disciplina para os alunos, onde, 
por usa vez, os estudantes fazem anotações e perguntas, e realizam as 
actividades complementares à aula em casa (trabalhos de casa, resolu-
ção de exercícios, estudos de caso, entre outras). No modelo das clas-
ses invertidas, o processo é de facto invertido, onde a transmissão da 
nova matéria é realizada fora da sala de aulas, passando as activida-
des complementares para dentro da sala de aulas, e vice-versa (Bishop 
& Verleger, 2013), ou seja, o que é entendido como aula no esquema 
tradicional (a exposição de conceitos) transforma-se em ‘trabalho de 
casa’, e a resolução de questões para aprofundamento e sistematização, 
antes feita em casa, passa a ser uma das atividades em sala de aula.

Para tal, o docente prepara a aula através de Videos, textos,  do-
cumentos, e outros meios, de modo a facilitar o processo de auto 
aprendizagem, onde os Videos tem sido o meio mais usado. Con-
tudo, de acordo com Spannagel and Spannagel (2013), o assistir os 
videos não consiste na actividade mais importante, mas sim na pre-
paração para a secção presencial. 

Tanto McLaughlin et al. (2014) como Johnson (2013), concor-
dam que a classe invertida é um método de aprendizagem centrado 
no estudante.  Ainda assim, este modelo assenta-se no modelo de 
aprendizagem cognitiva, o cognitive apprenticeship model (Collins, 
Brown, & Newman, 1989),  pois o estudante aprende observando os 
passos efectuados pelo docente, e de seguida resolve um determina-
do problema com a ajuda do seu professor, de modo que gradual-
mente consiga resolvê-los por si só (Collins, Brown, & Holum, 1991).

IMPLEMENTAÇÃO DAS AULAS INVERTIDAS 
EM MOÇAMBIQUE

A pesquisa teve tem como local a Universidade Pedagógica, o 
curso de Informática, nas disciplinas ligadas a programação: Progra-
mação Orientada a Objectos e Laboratório III (Java).

Foi usado como base o método “Design Based Research” 
(DBR), onde a pesquisa é realizada em pequenos ciclos que envol-



179

vem as seguintes fases: construção, intervenção e avaliação.  Para 
cada ciclo é realizada a avaliação do artefacto, de modo melhorá-lo 
para o próximo ciclo. Este método adapta-se muito bem em cenários 
onde pretende-se pesquisar e implementar um artefacto tecnológico 
educacional através do seu desenho e re-desenho, permitindo que 
cada ciclo gere resultados (Nobre, et al., 2017). Considerando que as 
classes invertidas não foram aplicadas na íntegra em Moçambique foi 
usado o DBR para desenvolver o ambiente de aprendizagem baseado 
na gamificação e classes invertidas de forma interactiva, através da 
participação activa dos estudantes no processo, onde puderam con-
tribuir com as suas percepções sobre o processo, em cada um dos 
ciclos interactivos.

A colecta de dados sobre as percepções dos estudantes foi ba-
seada nas entrevistas semi-estruturadas, através do método Grupo 
Focal (Focus Group). Este método permitiu que os entrevistados se 
expressassem de forma diversificada, demostrando diferentes opi-
niões acerca da pergunta (Rabiee, 2004).  Após a recolha dos dados 
seguiu-se o tratamento e processamento destes, tendo-se recorrido 
ao método da análise qualitativa de conteúdos (Qualitative Content 
Analysis). Este método consiste em organizar os dados qualitativos 
em categorias que de forma indutiva ou dedutiva serão quantificados 
(Mayring & Fenzl, 2014).

O ambiente de aprendizagem foi desenhado com o auxílio da 
plataforma Moodle. Esta ferramenta foi usada de forma a adaptar 
o ambiente de aprendizagem à realidade moçambicana, através de 
várias tentativas dos ciclos do DBR.

A aplicação das classes invertidas teve lugar em 2 ciclos, sendo 
um em 2016 e outro em 2017, na disciplina de Programação Orien-
tada a Objectos, onde estiveram envolvidos 66 estudantes de 2016 e 
50 estudantes de 2017, tendo tido a chance de aprender no ambiente 
desenvolvido em 2 tópicos escolhidos no plano curricular. Após a 
implementação, estes foram submetidos à entrevistas de modo a co-
lher a sua percepção, contudo, o presente artigo apresenta os resulta-
dos do primeiro ciclo.

No primeiro ciclo do DBR foi desenhado um ambiente de 
aprendizagem baseado nas classes invertidas, tendo como base a pla-
taforma Moodle. Na plataforma foram disponibilizados vídeo- aulas 
sobre um tópico, onde os estudantes podiam baixar ou assistir com o 
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objectivo de resolver um estudo de caso também disponível na plata-
forma. Na sala de aulas, os estudantes apresentaram as suas dúvidas 
sobre os conceitos discutidos em casa, bem como sobre o caso de 
estudo e, portanto, como a ajuda do docente e de outros estudantes, 
foram sanadas. Houve espaço para que o professor apresentasse exer-
cícios adicionais.

 Após a implementação do modelo, foi usado o método Grupo 
Focal para colher as percepções dos estudantes acerca do ambiente 
de aprendizagem, seguido da análise qualitativa dos dados (Mayring 
& Fenzl, 2014)  segundo a Tabela abaixo:

codigo categoria contagem
plat_good plataforma foi boa 19

poss_reveiw
possibilita estudo ; encasa/rever 

os videos
18

possib_anytime_
access

posso assistir de acordo com a 
minha disponibilidade

3

internet_expens
dificuldade de acesso, internet 

é cara
2

plat_offline plataforma offline 2

improve_videos melhorar os videos 6
create_more_

games
criar mais jogos 1

improve_lab_
conditions

melhorar condicoes da sala de 
aulas

1

internet_slow internet é cara/lenta 8

improve_login melhorar o login 3
few_time_for_

exercices
devia haver um tempo dedicado 

aos exercicios
1

platform_not_
effective

a inversao das aulas não foi 
eficaz

1

computer_farm_
not_acc

computer farm pouco acessivel 2

more_diverse_
content

mais elementos variados 
(videos,mais pdfs)

3

migrate_to_
android

redirecionar a plataforma a uma 
app android

1
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student_can_be_
teacher

o estudante podia tambem 
lecionar

1

class_session_
more_pract

aulas precenciais deviam ser 
mais practicas

2

tradict_class_
student_afraid

nas aulas tradicionais os alunos 
não falam temendo represalias

2

no_computer
dificuldade de acesso

nem todos tem computadores
1

Tabela 1: Frequência Relativa (Percepção dos estudantes X Contagem/
ocorrências)

De acordo com os resultados da entrevista foi possível consta-
tar os seguintes comentários positivos:

- A plataforma foi boa (19), possibilita estudar em casa ou re-
ver os vídeos (18),  Posso assistir os vídeos de acordo com a minha 
disponibilidade  (3), Nas aulas tradicionais os alunos não falam, têm 
medo represálias (2)

Houve também um número significativo de sugestões/preocu-
pações sobre o ambiente (38) tal como:

Dificuldade de acesso, a internet é cara (2), melhorar os vídeos 
(2), internet é cara/lenta (8), mais elementos variados (vídeos, mais 
pdfs) (3), dificuldade de acesso nem todos tem computadores (1), 
aulas presenciais deviam ser mais práticas (2)

Ao analisar as contagens efectuadas (frequência relativa), onde 
os comentários positivos equivalem a 42 e as sugestões/preocupações 
quando somadas chegam a 35, podemos chegar a conclusão de que 
há uma necessidade de melhorar o ambiente de aprendizagem, pois, 
35 constitui um número significativo (mesmo sendo este abaixo dos 
42 relativo aos comentários positivos). 

Por outro lado, analizando os acessos às actividades na plata-
forma Moodle foi possível constatar que muitos estudantes não con-
seguiram aceder à plataforma pelas razões apontadas acima (como o 
difícil acesso à Internet). A figura abaixo, ilustra o relatório de acesso 
à cada uma das actividades na plataforma Moodle, onde dos 66 es-
tudantes, menos de metade puderam aceder a cada uma delas, com 
excepção do video 1 da actividade 2 e do jogo educacional “Who 
wants to be millionaire Game”.
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Estes dados levam a crer que existe uma necessidade de ade-
quar este modelo das classes invertidas à realidade ou contexto no 
qual este será implementado, que é o caso do moçambicano, onde 
nem todos os alunos possuem Internet, computador ou mesmo cor-
rente eléctrica em casa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa consistiu no desenvolvimento de um am-
biente de aprendizagem baseado em classes invertidas, onde foi pos-
sível colher as percepções dos estudantes. Através de tais percepções, 
foi assim possível recolher aspectos positivos sobre o método usa-
do. Estes, de forma geral encorajam a continuidade do método das 
classes invertidas. Contudo, após a análise dos aspectos referentes à 
sugestões foi também notável a necessidade de melhorias, de modo 
que tal ambiente se adapte à realidade moçambicana. 

Nesta premissa, os resultados apresentados poderão ser utiliza-
dos no próximo ciclo do DBR, onde as sugestões e preocupações apre-
sentadas pelos estudantes deverão ser tidas em conta no re-desenho do 
novo ambiente de aprendizagem. O ambiente de aprendizagem deve 
permitir ao estudante que não possui computador, internet ou mesmo 
meios básicos de comunicação, realizar as aulas invertidas. 
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1 INTRODUÇÃO 

A ciência e a tecnologia estão presentes nas atividades produti-
vas e nas relações sociais, provocando uma rápida superação do co-
nhecimento, socialização da informação e necessidade de formação 
continuada dos diferentes profissionais. Diante deste contexto, mar-
cado por transformações econômicas, sociais, políticas e culturais 
oriundas deste processo volátil, típico do cenário atual, a educação 
torna-se uma premissa relevante. Dito de outro modo, a educação 
necessita mudar de uma prática pedagógica “[...] baseada na trans-
missão de informação, na instrução, para a criação de ambientes de 
aprendizagem nos quais o aluno realiza e constrói o seu conhecimen-
to” (VALENTE, 1999, p. 29).

Para tentar adequar-se ao perfil exigido pelas transformações 
sociais, as instituições de ensino investem na modalidade de Educa-
ção a Distância (EaD), a qual potencializa e reinventa as mídias tra-
dicionais como o texto, o áudio e o vídeo em tecnologias e sistemas 
que empregam a inteligência artificial e as plataformas de aprendiza-
gem e as propaga na internet. O uso dessas tecnologias como

[...] da informática, do computador, da internet, do CD-ROM, da hiper-
mídia, da multimídia, de ferramentas para a educação a distância – como 
chats, grupos ou listas de discussão, correio eletrônico, etc. – e de outros 
recursos e linguagens digitais de que atualmente dispomos e que podem 
colaborar significativamente para tornar o processo da educação mais efi-
ciente e mais eficaz (MASETTO, 2000, p. 152).

A mídia digital otimiza a mediação de informações e permite 
inúmeras alternativas que facilitam a prática pedagógica, especial-
mente para aqueles estudantes que não dispõem de tempo e têm di-
ficuldades de acesso aos cursos e/ou programas educacionais. Con-
forme Belloni (2002, p.139), a Educação a Distância com as novas 
tecnologias perde o caráter secundário e passa a ser compreendida 
como uma ferramenta para o processo de ensino e aprendizagem.

 
A EAD neste cenário de mudanças como mais um modo regular de oferta 
de ensino, perdendo seu caráter supletivo, paliativo ou emergencial e assu-
mindo funções de crescente importância, seja na formação inicial, seja na 
formação continuada de profissionais em geral e de professores em particu-
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lar, cuja demanda tende a crescer, em virtude da obsolescência da tecnolo-
gia e do conhecimento (BELLONI, 2002, p. 139). 

Como é possível de constatar, a EaD configura uma nova cul-
tura escolar, ao mesmo tempo em que abarca desafios didático-pe-
dagógicos para os quais muitos professores ou mesmo os estudantes 
não estão preparados para enfrentar.

Diante dessas considerações, o presente ensaio tem a finalidade 
de apresentar alguns desafios e o perfil do tutor na modalidade EaD, a 
partir do relato de experiência de tutores. Para tanto este ensaio cons-
titui-se como uma pesquisa de abordagem qualitativa, a partir do es-
tudo bibliográfico e de campo, realizado com tutores de uma institui-
ção de ensino superior, do noroeste do estado do Rio Grande do Sul.

O ensaio está organizado em três partes: a primeira trata do 
referencial teórico que discute sobre a figura do tutor em EaD; a se-
gunda trata da metodologia e, por fim, encontram-se as análises dos 
desafios e o perfil que deve ter um tutor para atuar na modalidade de 
Educação a Distância.

2 A TUTORIA NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO
   A DISTÂNCIA

A EaD é influenciada pela compreensão de distância (GOU-
VÊA; OLIVEIRA, 2006; TORI, 2010), a qual deve ser entendida 
como separação espacial (geográfica/local) entre integrantes do pro-
cesso educacional, sejam estes estudantes ou professores. Assim, o 
que permite o processo de ensino e aprendizagem à distância são as 
tecnologias e, especialmente, as pessoas que mediam tal. Apesar de 
muitas vezes distantes geograficamente (professores, coordenadores, 
tutores e demais envolvidos nessa modalidade), estão comprometi-
das no processo de ensino e aprendizagem para orientar e conduzir 
da melhor forma o estudante da EaD. 

Dentre os vários recursos existentes e necessários para a moda-
lidade de Educação a Distância, a tutoria exerce papel fundamental. 
Realizada por um professor-tutor, muitas vezes denominado apenas 
como tutor, a tutoria tem como papel central o apoio à docência. 

Para Saraiva, (1996), o termo “tutor” (do latim tutor) recupera 
um conceito de educação baseado no caminhar junto, no cuidado, 
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na orientação e na busca da autossuficiência e maioridade do estu-
dante. Tutor, mentor, conselheiro, perceptor, facilitador são termos 
que constituem o sentido de uma função docente centrada na orien-
tação do processo de aprendizagem. Já para Machado (2003 apud 
Sá, 1998), a figura do tutor adquire uma importância na pessoa que 
estimula o estudo independente do estudante e, permanentemente, 
o assiste, orienta e aconselha, assegurando o alcance dos objetivos 
propostos pelo curso e as demandas e interesses do estudante. 

Segundo Fainholo (1997), as principais funções do tutor são: 
(a) motivar, gerar confiança e promover a autoestima do estudante 
para enfrentar os requisitos que o estudo/trabalho a distância impli-
ca; (b) ajudar a superar eventuais dificuldades a fim de que o estu-
dante permaneça e avance, respeitando seu estilo cognitivo e ritmo 
de aprendizagem; (c) promover a comunicação bidirecional, formu-
lando perguntas, desenvolvendo a capacidade de ouvir, dando infor-
mação de retorno; (d) assessorar na utilização de diferentes fontes 
bibliográficas e de conteúdo, estratégias de trabalho intelectual e prá-
tico (cognitivas e metacognitivas), bem como na interação media-
tizada com tecnologia etc. e, (e) supervisionar e corrigir trabalhos, 
informando os estudantes acerca dos seus sucessos.

Neves e Coelho (1999, p. 117) destacam que, para um tutor “[...] 
são necessárias a sensibilidade, a afetividade e a receptividade, pois 
uma educação que se realiza a distância não significa que deva estar 
distanciada do relacionamento humano”. O papel do tutor é permitir 
aos estudantes mais do que uma orientação didática, é necessário que 
o tutor seja flexível, estável e sensível para lidar com eventuais difi-
culdades (ou não envolvimento) por parte dos estudantes. Um traba-
lho de tutoria só terá qualidade quando reconhecer a importância do 
papel pedagógico do tutor e a sua participação como organizador do 
processo de aprendizagem. Ao estabelecer o contato com o estudan-
te, o tutor complementa sua tarefa docente, encaminhada por meio 
de material didático, grupos de discussão, listas, correio eletrônico, 
chats e de outros mecanismos de comunicação (COLABORA, 2012).

A modalidade de EaD reforça o perfil de educadores para os 
tutores que se envolvem no processo de ensino e aprendizagem. Um 
tutor será um mediador, uma ponte entre o sujeito que deseja apren-
der e o conhecimento já existente. Para Maia (2007), não deveria 
existir diferenciação entre professor da educação presencial, e o tutor 
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da modalidade de EaD. Todos precisam ter as mesmas características 
e essas são impreteríveis para o desempenho de sua função docente. 
Devem ter em mente o desejo de compartilhar um determinado co-
nhecimento com o grupo de estudantes e, para isso, o foco e objetivo 
de sua proposta necessita estar centrado na aprendizagem desse gru-
po, na eficiência da comunicação e no emprego de uma metodologia 
que incentive e valorize o conhecimento da equipe e da sua interação 
durante o percurso.

Sarmento (2001) afirma que é imprescindível que o tutor da 
modalidade de EaD tenha competência tecnológica para atuar com 
naturalidade, agilidade e aptidão no ambiente tecnológico que uti-
lizará. É necessário que o professor compreenda os processos de 
navegação e pesquisa na Internet, além de possuir intimidade com 
envio e recebimento de e-mail, etiqueta, participar de listas e fóruns 
de discussão, enfim ter tido alguma vivência em processo de ensino-
-aprendizagem on-line.

No geral, a tutoria na modalidade de EaD representa para os 
professores, a possibilidade de enriquecimento das suas ações de for-
ma a potencializar o exercício de sua profissão e agregar novos papéis 
aos já exercidos na educação presencial. De acordo com Bianconcini 
(2001) para atuar em EaD os tutores precisam desenvolver compe-
tências que lhes deem condições para assumir o papel de autores e 
de mediadores pedagógicos durante as interações com os estudantes, 
desenvolvendo assim novos espaços para a autoria desses estudantes 
e para a realização de investigações científicas. 

3 METODOLOGIA

Para entender traços da realidade vivenciada pelos tutores no 
processo de mediação da aprendizagem aplicou-se uma entrevista 
semiaberta a quatro tutores externos selecionados de maneira in-
tencional (colaborativa), que atuam na EaD, desde 2006, nos cursos 
de licenciatura em uma instituição de ensino superior privada, na 
região noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Os professores, an-
tes de assumir as turmas na modalidade à distância participaram de 
cursos de capacitação oferecidos pela instituição, com o intuito de 
compreender a prática pedagógica on-line e conhecer as diretrizes 
para gerenciamento das turmas a partir da agenda disposta pela ins-
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tituição. Nas diretrizes definidas pela instituição de ensino superior, 
o tutor evidencia orientações que o auxiliarão no planejamento de 
suas atividades.

Para expor sua experiência, foram escolhidos os tutores, levan-
do em consideração sua disponibilidade de participação, interesse de-
monstrado em contribuir, pois o contato inicial foi realizado a partir de 
um diálogo com o tutor, com o intuito de explicar do que se tratava a 
pesquisa e obter a aceitação em participar da mesma. Ainda, cabe des-
tacar que umas das tutoras é autora do presente ensaio. Com o intuito 
de preservar a privacidade dos entrevistados, optou-se por identificar 
esses sujeitos apenas por letras que remetem a seus nomes, seguidas de 
números sequenciais. A opinião dos tutores será registrada por P1, P2, 
P3. P4 nas análises de conteúdo dos resultados, as quais estão divididas 
na categoria: desafios e perfil em/para ser tutor. 

4 DESAFIOS E PERFIL EM/PARA SER TUTOR

O tutor é reconhecido como um componente de grande im-
portância na modalidade de EaD, sendo um dos atores no proces-
so de ensino-aprendizagem e, também, destaca-se pelo conjunto de 
atividades que lhes são atribuídas. Para Leal (1997), o tutor supera o 
conceito reducionista de propostas estritamente técnicas, já que é um 
educador a distância. Veremos nos depoimentos de tutores, o que 
citam como desafios em/para ser tutor:

Ser tutor implica em compreender a complexidade que envolve o processo 
de ensino e aprendizagem em EaD. Não é fácil, porque somos professores, 
na grande maioria das vezes. Somos as pessoas mais presentes para os alu-
nos e nos tornamos a referência para eles. Estudo todo o conteúdo e mesmo 
tendo as atividades planejadas sempre indico outras alternativas para estu-
do e mediação do conhecimento (P1).

O grande desafio do tutor é organizar os processos de forma que seus alunos 
adquiram as competências necessárias para viver e trabalhar na sociedade da 
aprendizagem. Para isto é necessário que tenha estratégias de formação, que 
impliquem revisão das percepções e sentimentos dos professores-tutores. E 
não se trata apenas de motivação para o uso das tecnologias e sim de atuar 
a partir de um conjunto de crenças adquiridas acerca do potencial destas 
tecnologias como elemento de definição e qualificação da sua prática (P2).
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Primeiro é que, ser tutora, foi uma coisa muito nova que aconteceu na mi-
nha vida. Foi realmente um desafio. Eu vi isso como um desafio porque 
eu sempre trabalhei na educação presencial dez anos, sempre no ensino 
fundamental com alfabetização e séries iniciais, sempre com crianças. Por-
tanto, eu tinha três desafios: o primeiro era trabalhar com adultos, pois eu 
tinha uma pequena experiência em educação de jovens e adultos e depois 
também em trabalhar com a Educação a Distância (P3).

O grande desafio do tutor é ser um estimulador, um motivador dos alunos 
em busca das respostas para suas aprendizagens. Além de sua formação 
acadêmica o tutor expande o seu conhecimento para a compreensão das 
capacidades e limitações do ser humano. Ele não pode dizer aos alunos que 
esta esfera não lhe compete, pois deverão acolher as necessidades dos estu-
dantes, visando o desafio de educador (P4).

Pelos depoimentos evidencia-se que entre os desafios aponta-
dos pelos tutores estão na constituição do papel do tutor. O tutor 
tem o papel de apoiar o processo ensino e aprendizagem, mas acaba 
se preocupando em oferecer mais possibilidades para os estudantes 
internalizarem os conhecimentos e estarem estimulados a se autoe-
ducar pelo material disposto pela instituição de ensino superior. 

Compreender a tutoria dos cursos oferecidos na modalidade 
de EaD pressupõe uma análise sobre o que os tutores têm a declarar 
sobre sua experiência. O tutor exerce um papel relevante nessa mo-
dalidade de ensino. Suas atividades se diferenciam da atuação docen-
te, já que é 

[...] um dos responsáveis pela concretização da comunicação biderecional 
(de dupla via). O tutor, como você terá oportunidade de constatar, tem pa-
pel destacado no processo ensino-aprendizagem em cursos oferecidos na 
modalidade a distância. Seu papel nem sempre será fácil, tendo em vista 
a influência que traz o ensino presencial, enquanto professor ministrante 
de aulas, por outro lado, a história educacional sempre nos fez crer que 
a aprendizagem só acontece em sala de aula se alguém se dispuser a nos 
explicar os conteúdos a serem apreendidos. E assim, como alunos, histo-
ricamente, tornamo-nos dependentes de um professor que nos ensinasse 
aqueles conteúdos que necessitávamos aprender (CECHINEL, 2000, p. 9).

A partir da leitura de Cechinel (2000) que marca o tutor en-
quanto um dos responsáveis pelo processo de ensino e aprendizagem 
observa-se na resposta do P4 o desafio do tutor de estar capacitado 
e preparado para auxiliar o estudante nos ambientes de aprendiza-
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gem existentes. O tutor necessita de planejamento para desenvolver 
ações, receber, selecionar e enviar informações, estabelecer conexões 
e refletir sobre o processo de aprendizagem, resolver problemas em 
grupo e individualmente de forma autônoma em relação à busca, ao 
fazer e ao compreender da EaD. Ao tutor cabe a tarefa de ser um 
orientador da aprendizagem, ou seja, ajudar os estudantes a apro-
priarem-se dos conteúdos dos cadernos pedagógicos.

Belloni (1999) reforça o testemunho dos tutores entrevistados 
afirmando que as tarefas dos tutores podem ser divididas em três gru-
pos: (a) tarefas de concepção e realização dos cursos e materiais; (b) 
planejamento e organização da distribuição dos materiais e da admi-
nistração acadêmica; (c) acompanhamento do estudante. O tutor na 
EaD passa a ter grandes desafios como de ser criador, formador, e rea-
lizador de cursos e materiais, pesquisador e, também de ser um tecnó-
logo educacional (que utiliza diferentes mídias para atingir os objeti-
vos pedagógicos da melhor forma e também o desafio de ser monitor.

 
[...] o tutor é um facilitador que ajuda o estudante a compreender os objeti-
vos do curso, um observador que reflete é um conselheiro sobre os métodos 
de trabalho, um psicólogo que é capaz de compreender as questões e as 
dificuldades do aprendiz, de ajudá-lo a responder de maneira adequada e 
finalmente, um especialista na avaliação formativa (SILVA, 2008, p. 47).

A tutoria funciona como um elo forte em toda a estrutura dos 
cursos da EaD, bem como de comunicação, ensino e aprendizagem. 
Para cumprir esse papel precisa de estratégias que valorizem a inicia-
tiva dos estudantes: o jeito de falar e lidar com os estudantes, o senso 
de humor, quando conveniente e articulado ao conteúdo, o incentivo 
à reflexão criativa e as interações com o grupo.

A importância da participação do tutor na modalidade de EaD 
deve ocorrer em toda a formação do estudante, uma vez que é ele que 
tem o contato direto com os estudantes e que adéqua um conheci-
mento sob a medida no tempo e no espaço. Conhecimento este que 
somente pode ser avaliado por meio da aprendizagem individual e 
coletiva. Para entender melhor acerca do perfil do tutor, veremos o 
que foi relatado pelos tutores. 

As competências que se tem colocado para o professor de EaD  são varia-
das: ter domínio do conteúdo, da mediação que provoca a colaboração, da 
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necessidade de comunicar, de acompanhar o processo de aprendizagem, 
de gerenciar um ambiente virtual... e-mails um monte de coisas. [...] Esta 
ideia de tutoria não estaria acoplada a crescente desvalorização do trabalho 
docente em EaD? Creio que vale pensar nisto também, quanto pensamos 
nas competências do tutor (P1).

De todas as funções que eu já tive, a mais desafiadora foi a a 
de ser tutor.[...] O Tutor na verdade é um professor, um educador.. 
Ele é um professor que aplica o material e não com pouco preparo. 
Ele exerce uma função de auxílio para os alunos, desde o manejo das 
tecnologias. Eu vejo o tutor, desempenhando uma função docente e 
social (P2).

Eu vejo como uma opção é a figura do tutor, que é o que vem 
sendo mais colocado nas discussões na EaD no Brasil. O tutor tem 
que dar conta de tudo e de todas essas dimensões que envolve a EaD, 
é porque ele é um professor, um ser social[...]. Então isso é uma coisa 
importante para se pensar e para ser revisto. O tutor seja ele compar-
tilhando com o professor, seja ele tendo um trabalho solidário, ele 
também necessita ter competências sociais e profissionais para atuar 
junto a EaD, um ser de relações, pois  envolve todas essas questões 
sobre interação, afetividade, o acompanhamento, a avaliação das pro-
duções desses alunos; tudo isso precisa um olhar do professor (P3).

Particularmente, vejo que o tutor deveria ser um professor em 
primeiro lugar. Ele teria que ter tido algum contato com a educação, 
com sala de aula e com escolas. [...] assim ele vai entender todo esse 
universo do professor. Portanto, o tutor é um professor é um ser de 
relações. [...] (P4).

A P1 destaca em seu relato que para ser tutor implica em ter “domínio do 
conteúdo, da mediação, da necessidade de comunicar-se, de acompanhar o 
processo da aprendizagem, domínio das tecnologias”. Há várias exigências 
em relação ao perfil do tutor que atua na modalidade de EaD e uma é o 
domínio das tecnologias, pois uma mediação equivocada e de má qualidade 
prejudicará não só o processo de construção do conhecimento no qual es-
tão envolvidos diretamente os estudantes, como gerará uma imagem ruim 
da modalidade de EaD no meio educacional. Há a necessidade do tutor in-
teragir nos ambientes de aprendizagem. Ainda, nesse primeiro depoimento 
podemos pensar sobre o desafio de ser tutor, porque pelos excertos este 
acaba agindo muitas vezes como o professor, não só orientando atividades, 
mas pensando outras para permitir o processo ensino e aprendizagem. Esse 
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depoimento indica que os tutores não tem clareza do seu papel, mesmo 
esse sendo definido pelas diretrizes da IES. A confusão em relação ao seu 
papel surge, porque na experiência a sua ação acaba sendo diferenciada, dos 
elementos norteadores.

Como vemos no relato do P2, há novamente a ênfase no tutor 
ter o “manejo das tecnologias”, apropriar-se da sensibilidade virtual 
com o sujeito autor que é o estudante. O tutor precisa ter domínio 
tecnológico suficiente para atuar com naturalidade, agilidade e ap-
tidão no ambiente em que está utilizando. É preciso que o tutor seja 
um usuário dos recursos de rede, conhecer sites de busca de pesquisa, 
usar e-mails, participar de lista de fóruns de discussão, ter sido um 
mediador em algum grupo. Além disso, o tutor deve ter um bom 
equipamento e ter boa conexão com estudante, participar de cursos 
online, utilizando o mesmo ambiente de aprendizagem.

O professor-tutor precisa ser um agente ativo em seus conhe-
cimentos contribuindo para a prática pedagógica; um mediador das 
ações pedagógicas de interação entre professor, estudantes e conhe-
cimento. Além disso, deve atuar como um facilitador do processo 
de ensino e aprendizagem, tendo sua atuação voltada para a concre-
tização dos princípios de autonomia e aprendizagem, contribuindo 
para a constituição de espaços colaborativos de aprendizagem, nos 
ambientes virtuais, que conforme afirmam Cunha Filho, Neves e 
Pinto (2000) não são apenas meio de difusão, mas uma plataforma 
de comunicação na qual projetamos intervenções por meio de repre-
sentantes cibernéticos ou por nós mesmos.

Nesses e em outros ambientes de Educação a Distância, o tutor 
desempenha um papel. O mesmo poderá utilizar diferentes recur-
sos tecnológicos, que vão desde aos materiais impressos às modernas 
tecnologias da comunicação e informação, porém sua principal atri-
buição em quaisquer das modalidades é proporcionar aos estudantes 
a integração e interação com a proposta pedagógica do curso.

O tutor deverá ainda ter a capacidade de realizar uma integra-
ção dos conteúdos trabalhados ao longo das disciplinas do curso; ter 
amplo conhecimento de sua função; ser conhecedor de requisitos e 
estratégias que possam dar sustentação à sua atuação, de maneira 
que os conteúdos não se percam ou fiquem desconexos. Ainda que 
tenham consistência suficiente para constituírem-se em um quadro 
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que contemple o corpo de conhecimentos exigidos para cada curso.
Sobre as competências profissionais, o tutor P3 relata que o 

tutor necessita de “competências sociais e profissionais”. Isto signi-
fica que o tutor deva ter capacidade para gerenciar equipes e criar e 
manter o interesse do grupo pelo tema, ser empenhado. Geralmente 
o grupo é heterogêneo, com vivências, culturas e interesses diferen-
ciados, o que implica no tutor ter uma habilidade gerencial de pes-
soas eficiente. Necessita dominar o conteúdo do texto, para quando 
necessário, realizar esclarecimentos referentes ao tema abordado. A 
tutoria precisa agregar valor ao curso, formando sujeitos que se apro-
priem de um conjunto de conhecimentos que os possibilitem desem-
penharem atividades que exijam habilidades e competências.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No percurso da produção deste ensaio, preocupou-se em co-
nhecer o perfil do tutor e seus desafios. Na análise dos depoimentos 
dados por tutores que atuam na modalidade de EaD, assim como das 
interlocuções com outros autores que investigam a referida temática, 
constatou-se que a tutoria representa uma dinamização diferenciada 
no processo de ensino e aprendizagem, ou seja, não mais a figura do 
professor presencialmente em sala de aula, mas sim de um tutor que 
apoia e o acompanha em suas atividades. A tutoria está determinada 
por um conjunto de ações prático pedagógicas no campo das funções 
do professor e uma das principais funções citadas pelos entrevistados 
foi o domínio das tecnologias. Essa ação é pertinente para sua atua-
ção e para a mediação das aprendizagens.

Mesmo os entrevistados apontando a relevância de sua atua-
ção, nota-se que há uma falta de clareza no papel do tutor. No entan-
to, apesar de ter um circuito determinado de ações, muitas vezes o 
desafio do tutor está em ter de atuar como professor e dar conta dos 
componentes curriculares. Essa atividade “a mais” acaba modifican-
do seu papel de tutor, por vezes reforçando um lugar de referência e, 
por outro lado conduzindo a ações que dicotomizam a sua atividade 
teórico-prática. Assim, verifica-se que os tutores, geralmente, criam 
outros espaços que possibilitam a construção do conhecimento, para 
além dos dispostos pela agenda da instituição de ensino superior.
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Os tutores estimulam a produção do conhecimento e de expe-
riências, de modo a permitir a autoformação do professor. A análise 
dos depoimentos dos tutores assim como das contribuições dos auto-
res consultados, que constituíram o universo desta pesquisa permitiu 
perceber que as proposições indicam um alargamento da concepção 
sobre a EaD. Possibilitou repensar a organização das atividades de 
ensino e aprendizagem presentes nas atividades desenvolvidas pelos 
tutores e inevitavelmente no processo de formação das pessoas que 
utilizam desta modalidade de educação. Além disso, sugere outras 
buscas teóricas e análises de dados de processos de utilização da mo-
dalidade de EaD. Essas considerações aqui situadas são inacabadas e 
requerem ser aprofundadas e melhor validadas em outros trabalhos 
de pesquisa. Trata-se de um tema fecundo para novas investigações, 
não só para repensar a EaD como também para permitir a formação 
de profissionais mais autônomos, participativos e críticos, capacita-
dos a refletir e produzir novos conhecimentos. 
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 INTRODUÇÃO

As Tecnologias da Informação e comunicação (TIC), confor-
me os estudos de Kenski (2012), não mudaram somente as formas 
de como são produzidas, organizadas e difundidas das informações, 
também foram responsáveis pela transformação de nossa visão de 
mundo, ou seja, modificaram rapidamente a forma de aprender, con-
frontando o já consolidado a anos o sistema de ensino. 

A sala de aula invertida é uma das propostas de mudança nos 
processos de aprendizagem, conforme destaca Moran (2015, p. 26) 
surgiu como uma metodologia inovadora no processo de aprendiza-
gem, pois, permite a incorporação de atividades tecnológicas com as 
atividades presenciais. Esta proposta possibilita que a aprendizagem 
ocorra de forma mais criativa, atrativa e dinâmica, uma mudança que 
corrobora com as mudanças que Viegas (2016) destaca, quando Papert 
em seus estudos, criticava o modelo de aprendizagem aplicados em es-
colas e quanto ao uso das tecnologias em sala de aula, onde o foco esta-
va em ensinar e não no aprender, além de que as tecnologias aplicadas, 
onde o aluno mantinha-se passivo no processo de aprendizagem. 

Este trabalho apresenta um estudo sobre a utilização do Ardui-
no e do Tinkercad permitindo o desenvolvimento de conhecimentos 
tecnológicos necessários em uma disciplina de Organização de Com-
putadores em um Curso Superior em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas. As aulas foram elaboradas de acordo com os princípios 
da sala de aula invertida, conforme sugerido por Menezes e Vieira 
(2011), uma das metodologias ativas, esta elaboração se deu com a 
integração do Ambiente Virtual de aprendizagem (AVA) para posta-
gem de conteúdos, o Tinkercad para as simulações e o Arduino para 
as atividades práticas presenciais.

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O ensino híbrido, conforme sugere Miranda (2005, p. 48), 
pode ser explicado como uma combinação dos recursos e dos méto-
dos usados face a face e online, com a qual se procura tirar vantagens 
de qualquer um dos dois sistemas de aprendizagem.



201

A sala de aula invertida, uma das metodologias utilizadas no 
ensino híbrido, conforme sugere Valente (2014), permite que a inte-
ração aluno-professor ultrapasse as barreiras do espaço físico de sala 
de aula durante a realização das atividades.  

Nesta metodologia de ensino, conforme destaca Valente (2014), 
os conteúdos, conceitos estão disponíveis em um AVA, para que se-
jam realizados estudos prévios em casa, já as atividades práticas, du-
vidas, aprofundamentos, desafios, são realizados em sala de aula com 
o apoio do professor. 

Na sala de aula invertida, conforme sugere Schmitz(2016), é 
possível construir novos e diferenciados vínculos entre professores e 
alunos que necessitam da atenção do professor.  

A postura do professor na sua prática docente, conforme des-
taca Valente (2014), também deve ser diferenciada, pois, deixa de ser 
o centro de conhecimento e passa a ser mediador, visto que os con-
teúdos estão no AVA e em sala de aula ele terá uma maior interação 
com os alunos, tirando dúvidas, propondo desafios, discutindo te-
mas de interesse dos estudantes e das inovações tecnológicas. 

Valente (2014) argumenta que um dos modelos mais interes-
santes da atualidade está na mescla das metodologias de aprendi-
zagem com a utilização das TIC em sala de aula, pois concentra no 
virtual todas as informações básicas para desenvolvimento do co-
nhecimento e durante as atividades em sala de aula, conforme Sch-
mitz (2016), são realizadas atividades criativas e supervisionadas, 
uma combinação de aprendizagem por desafios, projetos, proble-
mas reais e jogos. 

Na proposta de sala de aula invertida, conforme destaca Sch-
mitz (2016), é fundamental respeitar o tempo de aprendizagem de 
cada aluno, visto que ele pode escolher o conteúdo que irá assistir em 
casa, definir a ordem em que  acessará os materiais, existindo dúvi-
das, poderá rever, fazer pesquisas paralelas, anotar as dúvidas para 
discutir com o grupo e professor em sala de aula. Essa metodologia, 
conforme destaca o autor, também promove um melhor gerencia-
mento do tempo utilizando-o melhor para desenvolver habilidades 
relacionadas ao pensamento crítico, colaboração, criatividade e uma 
resolução de problemas mais eficiente.

Nessa abordagem, conforme sugere Schmitz (2016), durante a 
elaboração do plano de aula, temos três momentos importantes:
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(i) Antes da aula, quando o professor prepara o conteúdo a ser estu-
dado e posteriormente disponibilizado em um AVA, um simulador, 
onde o estudante poderá realizar suas experimentações e avançar 
seus estudos de forma antecipada, ou seja, antes do encontro pre-
sencial; 
(ii) Durante a aula, quando o aluno tem a possibilidade de esclarecer 
dúvidas, realizar atividades práticas e até desenvolver projetos; 
(iii) Após a aula, realizando o fechamento do conteúdo e das ativi-
dades propostas, com uma avaliação que verifique os novos conhe-
cimentos adquiridos, observando se há necessidade de se refazer os 
estudos dos conteúdos abordados e compartilhamento dos novos 
conhecimentos. 

Em relação as atividades de sala de aula, conforme destaca 
Valente (2014), os alunos podem investigar soluções possíveis para 
as atividades propostas e definir as ações necessárias para testá-las. 
Essas ações podem englobar a leitura de textos sobre o tema, pes-
quisas em artigos, teses, dissertações, coleta de materiais, monta-
gens de protótipos entre outros. No encontro presencial, o estu-
dante pode colocar as “mãos na massa” (hands on), termo muito 
usado na abordagem construcionista de Papert conforme destaca 
Viegas (2016), que também destaca o uso de técnicas como a ten-
tativa e erro: na qual se uma hipótese falhar, os alunos retornam ao 
planejamento e retomam uma nova abordagem para resolução do 
problema até solucioná-lo.

3 ARDUINO E TINKERCAD

O projeto Arduino, conforme a definição de seus criadores, é 
“uma plataforma de prototipação de fonte aberta, baseada em hard-
ware e software fácil de utilizar. É planejada para artistas, designers, 
hobbystas e qualquer um interessado em criar ambientes ou objetos 
iterativos” (BANZI, 2017). 

O portal do Arduino, que pode ser acessado através do link http://
arduino.cc que disponibiliza um excelente suporte ao usuário, destaca 
Banzi (2017), com seções de dúvidas, projetos e uma seção denomi-
nada “Aprenda Arduino”, na qual são desenvolvidos os conceitos de 
programação e os circuitos são explicados de forma simplificada. 
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Este ambiente permite a utilização e interação com bibliote-
cas de componentes eletroeletrônicos, plataforma de programação 
para dispositivos como o Arduino, onde é possível desenvolver cir-
cuitos básicos de exploração, até projetos de alta complexidade e de 
alta tecnologia. 

Dentre as características do ambiente Tinkercad, destacamos a 
interatividade, a possibilidade de imersão e de “pôr a mão na massa”, 
típicos da abordagem construcionista denominadas por Papert como 
head in e hands on, respectivamente, facilitando a possibilidade de 
o aprendiz desenvolver projetos de seu interesse. Temos, também, a 
possiblidade de utilizar os objetos-de-pensar, tais como as bibliote-
cas de componentes, o compartilhamento de seus projetos (artefa-
tos) com outros aprendizes, sem falar do ambiente de programação, 
onde o aprendiz poderá desenvolver códigos e criar funcionalidades 
para determinados componentes. Neste fundamento, destacamos a 
possibilidade de utilizar os objetos-de-pensar-com, fácil o suficiente 
para os iniciantes e desafiador para os mais avançados, permitindo 
representações concretas e abstratas, apoiando conflitos cognitivos e 
a investigação de modelos alternativos.

4 METODOLOGIA  

A experiência relatada nesse artigo foi realizada e vivenciada 
nas Escolas e Faculdades QI, no Curso Superior de Tecnologia em 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, no município de Gravataí, 
RS, em uma turma regularmente matriculada na disciplina de Orga-
nização de Computadores. A amostra corresponde a 30 alunos, com 
faixa etária entre 20 e 35 anos, sendo 29 alunos do gênero masculino 
e 1 do gênero feminino, que autorizaram a utilização e divulgação 
dos dados, agradecimentos a CAPES pelo Apoio. 

Este estudo está organizado através da descrição e discussão 
de uma experiência desenvolvida utilizando a metodologia da sala 
de aula invertida, na qual o AVA utilizado foi o Moodle (disponibi-
lizado por padrão a todos os alunos dos cursos técnicos e de gra-
duação das Escolas e Faculdades QI), o simulador de circuitos com 
Arduino foi o Tinkercad.

Observamos muitos casos correlatos, nas consultas realiza-
das, principalmente com a utilização do Moodle em diversos níveis, 
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como estudo de cálculos, conceitos diversos (biológicos, matemáti-
cos, químicos), revisões bibliográficas, porém, este é o primeiro rela-
to na metodologia de sala de aula invertida que usa uma disciplina de 
Organização e Arquitetura de Computadores, usando o Moodle para 
conteúdo, simulação de circuitos com Tinkercad e desenvolvimento 
de projetos com Arduino, com um.

Durante a definição da pesquisa, foi fundamental refletir sobre o 
problema, pois, de acordo com Gil (1999, p. 49), “problema é qualquer 
questão não solvida e que é objeto de discussão, em qualquer domínio 
do conhecimento”. Foi escolhida uma abordagem qualitativa de cará-
ter exploratório para analisar esse estudo que, conforme autor, uma 
pesquisa exploratória consiste em ter uma maior proximidade com o 
universo do objeto de estudo pesquisado. Essa metodologia, conforme 
sugere o autor, busca oferecer informações e orientar a formulação das 
hipóteses do estudo, baseando-se em métodos e critérios.

Ainda sobre a pesquisa exploratória, conforme Gil (1999, p. 
49), é importante destacar que sua aplicação está relacionada à des-
coberta dos fenômenos ou a explicação daqueles que não eram acei-
tos, mesmo com as evidências apresentadas. Um exemplo de pesqui-
sa exploratória são os estudos de caso, destaca Gil (1999, p. 49), pois 
eles evidenciam a constatação de fenômenos ocorridos nos experi-
mentos em laboratório. 

 Para efetivação deste projeto, foi necessário desenvolver um 
planejamento de aulas e distribuição de atividades, foram inicial-
mente definidas as questões relacionadas aos recursos, também os 
conteúdos que seriam disponibilizados no AVA e no Tinkercad. Para 
os encontros presenciais, foram estabelecidos o uso de laboratório de 
informática, projetor multimídia ou aparelho de TV, kits com Ardui-
no e materiais de sucata de equipamentos eletrônicos. A organização 
das atividades está sintetizada na Tabela 1.   

Tabela 1 – Organização das atividades

Encontro Modalidade Encaminhamentos (estratégias)
1 Presencial a) Aula expositiva sobre características do projeto, do 

simulador Tinkercad e da plataforma Arduino;  
b) Apresentação  dos conteúdos das aulas e do simulador 
Tinkercad no AVA em nosso caso a plataforma Moodle;
c) Liberação da chave de acesso à disciplina no AVA; 
d)Apresentação de materiais para estudo, disponíveis no Moodle.
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2 À Distância  
 e) Realização do acesso ao AVA; 

f) Exploração de materiais disponibilizados nas seções aulas; 
g) Exploração das potencialidades da ferramenta Tinkercad 
através da realização de experimentos
h) Realização de estudo prévio dos materiais disponibilizados, 
eletrônica, simulações  

3 Presencial  i)Atividade em grupo, definições de projeto, debates, tira 
duvidas 

 j) Realização de atividades propostas do projeto e seções tira-
dúvidas sobre funcionalidades.  

4 À Distância  
 

k) Realização de avaliação, verificação de conceitos do AVA, 
realização de simulações no Tinkercad

5 Presencial  l) Apresentação de projetos desenvolvidos, processo avaliativo;

6 À Distância  
 

m) Entrega do artigo referente ao projeto da disciplina que 
após avaliação foram publicados no repositório de artigos da 
instituição (REFAQI), processo avaliativo.  

7 Presencial       n) Seminário de encerramento do projeto com discussão 
técnica de funcionalidades e feedbacks de atividades

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018

 Conforme Arievicht (2010), a implantação e utilização dessa 
metodologia é complexa e torna o processo de difícil execução, pois 
não existem fórmulas prontas definidas para tal. Ainda conforme 
destaca o autor ao se valer de sua experiência, esse modelo, para ter 
uma efetiva utilização, deve possuir algumas das seguintes caracte-
rísticas: as discussões devem ser propostas pelos alunos para a sala 
de aula; essas discussões incentivam o pensamento crítico; o traba-
lho colaborativo, conforme sugere o autor, pode ocorrer quando os 
alunos podem participar de diversas argumentações simultâneas, de-
safiando seus pares durante as aulas em função dos conhecimentos 
adquiridos; os materiais didáticos ficarão aos cuidados dos aprendi-
zes; os estudantes passam do estágio de ouvintes passivos a atores do 
processo de aprendizagem. 

Nesse processo, conforme sugere Schmitz (2016), é esperado 
que o aluno passe a dedicar-se ainda mais na aquisição de seu próprio 
conhecimento, utilizando o tempo necessário para resolução da ativi-
dade de acordo com suas características de aprendizagem. No momen-
to subsequente, o professor deve estimular os alunos a pesquisarem e 
a interagirem com os colegas através do uso de ferramentas de TIC.
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O processo de avaliação da disciplina, conforme sugerem San-
tos, Nicolete e Mattiola (2017) está organizado conforme o Projeto 
Pedagógico de Curso (PPC) do Tecnólogo em Análise e Desenvol-
vimento de Sistemas das Escolas e Faculdades QI (FAQI), devendo 
a avaliação ser processual, contínua e diversificada. Durante o pro-
cesso de avaliação, buscou-se enfatizar as diferentes habilidades e 
competências apresentadas pelos diferentes perfis presentes em uma 
mesma turma. 

Tabela 2 – Avaliações previstas para utilização do projeto

Atividades Avaliativas
1. Construção da proposta de projeto com Arduino solucionando 

problemas, relacionando conceitos de Ciências e Matemática, parte da 
atividade proposta no AVA, realizada presencialmente. 

2. Discussões em grupo (toda a turma), compreendendo e compartilhando 
resultados obtidos nas atividades concluídas e efetivadas em grupo.   

3. Seminário de pesquisa abrangendo a exposição com a apresentação dos 
projetos desenvolvidos e o relato dos problemas solucionados.

4. Avaliação do tipo atitudinal focada no envolvimento e responsabilidade 
durante todo processo de ensino, incluindo: 
(a) efetivação das atividades no AVA e no Tinkercad; 
(b) participação nos debates dos temas abordados no AVA e no 
Tinkercad; 
(c) envolvimento no trabalho em grupo; 
(d) entrega dos protótipos;
(e) respeito aos prazos de postagem e de realização das atividades; 
(f) postura ética no AVA, no Tinkercad e durante as atividades 
presenciais.  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018

Dentro desse contexto, é importante ressaltar que as atividades 
avaliativas elaboradas e disponibilizadas em AVA apresentaram um 
caráter problematizador para enriquecerem as discussões. Schmitz 
(2016) explica que atividades problematizadoras são fundamentais 
no emprego de metodologias ativas, pois exigem um olhar sobre a 
realidade, ou pelo menos em parte dela, em que seja possível: 
(i) Construir um problema; 
(ii) Identificar conceitos fundamentais para seu entendimento; 
(iii) realizar pesquisa para fundamentação, teorização e apontamen-
to de hipóteses solucionáveis e aplicação prática. Sendo assim, foram 
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sugeridas dez temáticas diferentes e personalizadas para serem de-
senvolvidas e exploradas;
(i) A conversão de unidades e o desenvolvimento de um circuito com 
Arduino que realizasse a operação e exibisse o resultado representa 
uma dessas atividades, evidenciando pontos fortes de personalização e 
problematização, necessários a uma proposta de sala de aula invertida.    

Para melhor compreensão por parte dos alunos, os conteúdos 
desenvolvidos foram divididos em seções que estavam relacionadas 
às semanas de encontro presencial. Na primeira seção, como a pró-
pria denominação sugere, os alunos eram orientados quanto aos pro-
cedimentos metodológicos e encaminhamentos que teriam em aulas 
sobre o projeto Arduino, Tinkercad e AVA.   

 As seções, intituladas aulas, são constituídas de materiais 
para o estudo prévio, conforme sugerem Santos, Nicolete e Mattiola 
(2017), em diferentes formatos e até diferentes tipos de mídias (pe-
quenos vídeos, estudos de caso, artigos, site interativo, entre outros), 
o que pode ser caracterizado como a personalização do ensino, opor-
tunizada pelo desenvolvimento dos projetos e a utilização do AVA. 
Foram desenvolvidas seções para estudo e exploração dos conteúdos 
à distância antes da ocorrência da aula presencial.  

Nas aulas 1 e 2 à distância foram desenvolvidos os conhecimen-
tos necessários para a diferenciação e dimensionamento de compo-
nentes eletrônicos, a utilização do simulador Tinkercad que podemos 
observar na figura 1, quando são realizadas as simulações onde foram 
realizados: teste com entradas digitais e saídas analógicas e digitais.  
Figura 1 – LED funcionando com resistor dimensionado corretamente

Fonte: O autor (2018)

Procurando atender aos direcionamentos propostos pela Sala 
de aula invertida nos encontros presenciais, conforme sugerem Bas-
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so e Notare (2015), os projetos desenvolvidos são problematizados 
com temas atuais e relevantes, conforme sugerem Santos, Nicolete 
e Mattiola (2017), problemas como acessibilidade, inclusão digital, 
aplicações industriais, entre outros. Isso possibilita aos alunos o de-
senvolvimento de diferentes projetos, como: sistema de detecção de 
obstáculos para cegos, cadeiras de rodas adaptadas e sistemas de 
apoio à digitação para pessoas com dificuldades motoras. 

Por fim, realizou-se o fechamento dos conteúdos abordados 
com a apresentação dos projetos com Arduino, com as funcionalida-
des, protótipos e circuitos simulados. 

No seminário, foram realizadas discussões sobre as soluções 
apresentadas, sobre os códigos desenvolvidos, os dimensionamentos 
de componentes, dificuldades, trocas de experiências e suas relações 
com os conhecimentos definidos na ementa da disciplina. Logo após 
os aprendizes responderam ao questionário de percepção quanto ao 
uso das ferramentas e do processo de aprendizagem. 

5. RELATO SOBRE DESENVOLVIMENTO DAS AULAS 

A aplicação das aulas ocorreu exatamente de acordo com o 
previsto na programação apresentada na Tabela 1. Nesse sentido, no 
primeiro encontro se realizou uma aula conceitual e expositiva sobre 
as características gerais da organização de computadores, sinais elé-
tricos, bits e Arduino. Em sequência, foram apresentados no AVA, os 
conteúdos a serem abordados no transcorrer da disciplina e a meto-
dologia de sala de aula invertida, que estaria sendo aplicada a partir 
daquele momento. Ao final, os alunos foram orientados a realizar as 
atividades no AVA e no Tinkercad conforme o cronograma.  

Os demais encontros presenciais, foram os momentos “chave” 
da proposta de metodologia através da aprendizagem ativa, escolhida 
pela pesquisa, os alunos discutiram, colaboraram uns com os outros e 
elaboraram os projetos. Nesse momento, os alunos já haviam estudado 
previamente os conteúdos disponibilizados e o professor pôde observar 
o rendimento com as ferramentas disponíveis no AVA e no Tinkercad. 
Todos os alunos acessaram as atividades à distância e as realizaram.

A figura 2 demonstra em um encontro presencial, o trabalho 
de um dos grupos de alunos, durante o desenvolvimento de um 
projeto.
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Figura 2 – Aplicação de Sala de aula invertida, construindo algoritmo

Fonte: O autor, 2018

A figura 3 apresenta o modelo simulado de um conversor de 
sistemas de numeração com Arduino, esta simulação utiliza o apli-
cativo Tinkercad.com, desenvolvido pela Autodesk, que possibilita 
montagens e simulações de circuitos eletrônicos com Arduino. 

Figura 3 – Aplicação de Sala de aula invertida, Testando Circuito 
                   Simulador de unidades com Arduino 

Fonte: O autor, 2018

A figura 4, trabalho de outro grupo, durante o encontro pre-
sencial, realizando a montagem de um protótipo e a elaboração do 
código responsável pelas ações e comportamentos do mesmo. É pos-
sível observar nesta figura identificar possíveis aspectos positivos so-
bre a aplicação da metodologia da sala de aula invertida, é possível 
destacar: (a) trabalho em grupo, realizado de forma colaborativa; (b) 
nenhum dos integrantes do grupo ficou sem atividades; (c) a realiza-
ção de tarefas simultaneamente. 



210

Figura 4 – Montagem do protótipo e codificação

Fonte: O autor, 2018.

Nas divisões de tarefas e atribuições, ficou evidente que cada 
integrante do grupo, como podemos observar na figura 5, apresen-
tando os alunos testando protótipo e no vídeo https://youtu.be/Fbi-
07DyJ5TI, onde os alunos apresentaram um sistema sonar totalmen-
te operacional, optou-se por realizar atividades nas quais os aluno 
demonstravam maior interesse e afinidade. 

Figura 5 – Testando as funcionalidades do protótipo

Fonte: O autor, 2018

O professor, aplicando essa metodologia, atende individual-
mente cada grupo, auxiliando os alunos nos procedimentos de pes-
quisa, no uso das ferramentas e realizando direcionamentos para a 
construção de suas conclusões. Nesse contexto, o professor deixa de 
ser o centro do processo, sai da posição principal da sala de aula, de 
ser o transmissor do conhecimento e passa a ser um mediador. É 
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possível evidenciar esta mudança de postura do professor durante 
a apresentação dos seminários pelos grupos de alunos, apoiados no 
desenvolvimento dos conhecimentos obtidos durante seus estudos e 
construção dos protótipos. Após as atividades concluídas, os alunos 
responderam a um formulário de pesquisa, onde avaliaram os pon-
tos positivos e negativos da experiência.  

 Nos relatos apresentados pelos alunos foram apontados al-
guns pontos positivos e negativos em relação ao uso da metodologia, 
como evidenciado na Tabela 3, logo abaixo.  

Tabela 3 – Relato apresentado pelos alunos quanto ao uso da ferramenta.

Relatos Positivos Relatos Negativos
“Foi Show”

“Consegui desenvolver todo o meu 
projeto.”

“Gostaria que esta atividade fosse 
realizada em outras disciplinas”

“Então é assim que funcionam as 
portas digitais”

“vou aprofundar meus estudos nesta 
área”

“Gostei muito”

“Consegui fazer as tarefas, mas ocupa 
muito tempo fora da aula”

Fonte: autor, 2018
  
É importante ressaltar, que os alunos, do curso, já estavam fa-

miliarizados com o uso do AVA e do Tinkercad, exemplificado na 
seguinte afirmação: “Acesso de qualquer localidade com acesso à In-
ternet”. Também destacaram na fala “as atividades em aula são mais 
legais e interessantes”, o que comprova a satisfação dos estudantes 
com o processo.

 6 CONCLUSÃO  

Este trabalho relata a utilização de projetos com Arduino, simu-
lações no Tinkercad, disponibilização de conteúdos no AVA em ativi-
dades relacionadas à Sala de Aula Invertida, a fim de estudar conceitos 
da disciplina de Organização e Arquitetura de Computadores quando 
são estudadas as grandezas elétricas. A construção de códigos (algorit-
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mos), utilização de sinais digitais e analógicos, portas lógicas, sistemas 
de entrada e saída foram relacionados a fundamentos da Matemática, 
quando se realizavam os cálculos de dimensionamento de componen-
tes, conversões entre sistemas de numeração decimais, binários e hexa-
decimais, que também podem ser estendidos às Ciências.

Os conteúdos foram disponibilizados no AVA juntamente com a 
simulação de experimentos no Tinkercad, e possibilitaram a percepção 
do quanto esses momentos são importantes para aplicação da metodo-
logia Sala de Aula Invertida e personalização do ambiente necessária 
para atender as diretrizes propostas pela proposta. Além, fácil utiliza-
ção por parte dos alunos ao acesso a diferentes dispositivos, inclusive 
os móveis. O estudo prévio realizado nas atividades à distância, ocor-
reu como planejado. Isso é identificado pelas afirmações dos próprios 
alunos, quando esses mencionaram estarem acostumados a utilizarem 
AVA e outras ferramentas. Eles comentaram que essas atividades po-
deriam ocorrer também em outras disciplinas do curso.

O desenvolvimento dos projetos usando Arduino, Tinkercad 
e o AVA, foi satisfatório, pois atendeu às diversas expectativas e per-
mitiu a construção de protótipos diversificados, tais como: sistema 
sonar, automação residencial, sistema de alimentação para animais 
domésticos, estação meteorológica, controle de iluminação para sis-
temas de sonorização de festas, robôs diversos, em que destacamos 
seguidores de linha, autônomos e recepcionista. Esses diferentes de-
senvolvimentos demonstram a liberdade de criação, atendendo às 
necessidades de ampliação dos mesmos para Ciências e Matemáti-
ca. Foram executados projetos que ampliaram o raciocínio lógico, 
os cálculos e as conversões diversas e o uso de dispositivos elétricos 
ou eletrônicos, análise de sinais eletroeletrônicos variados propostos 
pelas metodologias de aprendizagem ativa, como forma de rompi-
mento ao ensino convencional.

Quanto às avaliações realizadas pelos alunos, foi possível ob-
servar a percepção deles em relação às melhorias da aprendizagem, 
através do aumento da qualidade do estudo que proporciona novas 
formas de aprender. Em contrapartida, surge a necessidade de o pro-
fessor fazer uma reflexão sobre as possibilidades que essa aborda-
gem e suas ferramentas terão ao serem aplicadas junto às turmas que 
possuem perfis diferenciados para disponibilizar o tempo necessário 
para execução das atividades e avaliações e propor desafios de inte-
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resse dos aprendizes. Assim sendo, o Ensino Híbrido se torna uma 
excelente opção para a construção da aprendizagem. Ele alia tecno-
logias diversificadas aos conhecimentos existentes, proporciona aos 
alunos conhecerem melhor o universo digital e utilizá-lo em prol do 
desenvolvimento de suas potencialidades cognitivas. É importante 
ressaltar, que o professor atua como mediador nessa modalidade de 
ensino e com isso torna possível tanto para si quanto para os apren-
dizes um maior aprofundamento do conhecimento e assim expandi-
-o em prol da sociedade.
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grama EDUMATEC ( Educação Matemática e Tecnológica) 
pela UFPE 2012/ 2018 com estágio Doutorado Sanduíche na 
Universidade de Bremen (Alemanha), membro do grupo de 
pesquisa DIMEB (Digitale Medien in der Bildung) com pes-
quisa e atividades no FabLab, cultura Maker e formação de 
professores voltada para adoção de tecnologias digitais. Possui 
certificação oficial de formadora júnior do software de análise 
qualitativo ATLAS TI.
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Possui graduação em Ciência da Computação pela Univer-
sidade Federal da Paraíba (2008), mestrado em Informática 
pela Universidade Federal da Paraíba (2010) e doutorado em 
Engenharia Elétrica e da Computação pela Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Norte (2017). Atualmente é professor 
Adjunto I da Universidade Federal Rural do Semiárido. Tem 
experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase 
em Processamento Gráfico (Graphics), atuando principalmen-
te nos seguintes temas: Processamento de Sinais, Segurança da 
Informação, Realidade Virtual, Interação Háptica, Jogos Digi-
tais para o Ensino.
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Graduação em Matemática pela Universidade Federal Rural 
do Semi-Árido (2015), especialista em Educação com Ênfase 
nos Ensinos Fundamental II e Médio pela Unopar (2017), Téc-
nico Sanitarista pelo IFRN - Instituto Federal do Rio Grande 
do Norte (2008). Profissional com cursos de extensão na área 
de educação e meio ambiente.
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Mestrado em Ciências de Tecnologias de Informação (MSc. 
IT) Pela Punjab Technical University da India (2012) e Licen-
ciado em Informática Educacional pela Universidade Pedagó-
gica de Moçambique (2008). Atua como Professor Assistente 
no Departamento de Ciências de Computação da Univer-
sidade Pedagógica. Actualmente é doutorando em Ciência e 
Tecnologia Web pela Universidade Aberta de Portugal. Linhas 
de Pesquisa: Modelos de Adoção de Governação Eletrónica, 
Análise e Processamento de Grandes Volumes de Dados, IoT e 
Tecnologias emergentes.
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Pós-Doutorado em Informática na Educação pela Universida-
de Federal do Rio Grande do Sul – Brasil, em 2013. Doutorado 
em Computação pela Universidade Técnica de Dresden – Ale-
manha, em 2002. Mestre e Licenciado em Informática pela 
mesma Universidade, 2000. É também licenciado em Mate-
mática pela Escola Superior de Güstrow – Alemanha, 1989. É 
Professor e Pesquisador na Universidade Pedagógica, Depar-
tamento de Informática desde 1990. Actualmente, é director 
dos Programas de Pós-Graduação em Informática.
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Graduada em Letras, com Licenciatura em Português e Inglês 
e Respectivas Literaturas, pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, UFRGS (1976). Fiz mestrado em Linguística, na 
New York University, NYU, USA (1979), e doutorado em Infor-
mática na Educação, UFRGS (2009). No momento, atuo como 
professora, pesquisadora e revisora da EaD das Faculdades In-
tegradas de Taquara, FACCAT, com atuação junto ao Núcleo de 
Educação On-Line, NEO, e, ainda, no campo da metodologia 
da pesquisa, na Castelli Escola Superior de Hotelaria.  Partici-
pa do comitê de avaliadores de artigos para eventos como os 
Congressos Internacionais da ABED e o RENOTE, CINTED, 
UFRGS, no comitê de avaliadores da Revista de Informática na 
Educação: Teoria & Prática. Tenho publicação na Revista RE-
NOTE, D.E.L.T.A. e em Anais de Congressos.  Como membro 
do grupo AUCEi, venho participando de ações voltadas a edu-
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Mestrando em Administração (área de Gestão de Pessoas e Rela-
ções de Trabalho) pelo Programa de Pós-Graduação em Admi-
nistração da UFRGS (PPGA/UFRGS), Especialista em Docência 
no Ensino Superior pelo Centro Universitário Leonardo da Vin-
ci (2017), Especialista em Educação à Distância: Gestão e Tuto-
ria (2017) e pós-graduando em Coaching (MBA em Coaching), 
ambos pela mesma instituição. Graduado em Administração de 
Empresas pela UniRitter (2016). Tem interesse nos seguintes te-
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nas organizações, gestão de pessoas e relações de trabalho. Atua 
como professor em diferentes níveis de ensino: profissional, téc-
nico e superior (graduação e pós-graduação Lato Sensu).
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Mestrado em Ciências de Tecnologias de Informação (MSc. 
IT) Pela Punjab Technical University da India (2012) e Li-
cenciado em Informática Educacional pela Universidade Pe-
dagógica de Moçambique (2008). Docente e coordenador do 
Departamento de Ciências de Computação na Universidade 
Pedagógica. Actualmente é doutorando em Ciência e Tec-
nologia Web pela Universidade Aberta de Portugal. Linhas 
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Desenvolvimento do Oeste (1986), especialização em Supervisão 
Escolar pela Fundação de Ensino do Desenvolvimento do Oes-
te (1988), Mestrado em Educação pela Universidade de Passo 
Fundo - UPF (2000) e Doutorado em Educação pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS (2011). 
Atualmente é Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
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professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Edu-
cação Profissional e Tecnológica (ProfEPT). Tem experiência na 
área de Educação, com ênfase em didática e organização peda-
gógica do ensino, atuando principalmente nos seguintes temas: 
formação de professores, práticas.

Kátia Cilene da Silva
Graduada em Informática pela URCamp, especialização em 
Ciência da Computação - URCamp/UFRGS e Gestão Educa-
cional pela URCamp/UFSM. Mestre e doutora em Educação 
Matemática e Tecnológica - UFPE. Atuou como Diretora dos 
Cursos Superiores Tecnológicos de Redes de Computadores 
e de Gestão de Tecnologia da Informação da Faculdade dos 
Guararapes, sendo responsável pela implantação destes. Como 
Diretora do Curso de Ciência da Computação, da Faculdade 
dos Guararapes. Possui experiência anterior em gestão do en-
sino superior como Coordenadora do Curso de Graduação em 
Informática da URCamp, campus universitário de Alegrete 
-  RS. Atuou como Coordenadora dos Trabalhos de Conclusão 
de Curso, do Curso de Ciência da Computação da Faculdade 
dos Guararapes. Professora da UFERSA desde out/2010, minis-
trando as disciplinas de Tópicos em Informática, Introdução a 
Computação, Introdução a lógica, Ambiente Virtual de Ensino 
Aprendizagem Moodle, Introdução a Educação à Distância e 
Tenologias Assistivas e tendo coordenado o Subprojeto de Ma-
temática EaD do PIBID. É professora concursada para a disci-
plina de Introdução a EaD e Docente orientadora da Residência 
Pedagógica de Matemática.
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versidade Católica de Pernambuco (1985). Mestrado em Edu-
cação na área de Didática de Conteúdos Específicos - Mate-
mática, pela UFPE. Atualmente é professora de ensino básico 
técnico e tecnológico do Colégio de Aplicação da Universi-
dade Federal de Pernambuco e doutoranda do Programa de 
Pós-Graduação em Educação Matemática e Tecnológica da 
UFPE. Participou do programa de doutorado sanduíche no 
exterior (PDSE) na Faculté dÉducation de Montpellier (Fran-
ça), na área de Didática da Matemática no período de 01 de 
setembro a 31 de dezembro de 2017, com financiamento da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior (CAPES). Participa do grupo de pesquisa Pró-grandezas 
ensino-aprendizagem das Grandezas e Medidas - UFPE. Tem 
experiência na área de Matemática, com ênfase em Educa-
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Formação na área de licenciatura plena em Matemática e Fí-
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em Educação Matemática, Novas Tenologias e Matemática 
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cialista em Gestão de Negócios pela mesma Universidade 
e mestranda em Administração com ênfase em Gestão de 
Pessoas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem 
experiência na área de Gestão de Unidades de Alimentação 
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resultados.
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Técnico de Metalurgia no Serviço Nacional de Aprendiza-
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EJA e Professora Mediadora a distância e Presencial - IFRN 
e UFRN. Participou de programa de iniciação à docência na 
área de tecnologia. Atualmente é pesquisadora em projetos 
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Graduada em Licenciatura em Informática pela Faculdade 
Cenecista de Osório (FACOS   2014). Tenho experiências da 
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no Ensino Fundamental e Ensino Profissionalizante, atual-
mente servidora pública da prefeitura de Sapiranga, atuan-
do como professora de Informática na rede municipal.
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Possui graduação em Pedagogia pela Faculdade de Educa-
ção, Taquara, RS; Pós-graduação em Educação Empresarial, 
FACCAT (1998); Pós-Graduação em Informática na Edu-
cação a Distância, UFRGS e Doutorado em Informática na 
Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
UFRGS. Realizou estágio de doutorado na Universidade 
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Universidade Federal de Pernambuco - UFPE; EDUMA-
TEC; Grupo de Pesquisa EDUCAT; Laboratório de Pesqui-
sa e Prática; Educação, Metodologias e Tecnologias (UFPE/
CNPq). Professora das Faculdades Integradas de Taquara 
- FACCAT, Taquara, RS. Tutora dos Cursos de Pós-Gradu-
ação de Mídias na Educação, UFRGS, UAB. Coordenadora 
do Núcleo de Educação a Distância e Informática Educativa 
desde 1998. Coordenadora, desde a primeira edição, do 23º 
Seminário Internacional de Educação, Tecnologia e Socie-
dade, FACCAT, Taquara, RS. Coordenadora do Projeto do 
CST em Redes de Computadores, Faculdade JK, Sete La-
goas, MG. 



222

Raquel Prá 
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cologia Organizacional pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (2013). Graduada em Psicologia pela Pon-
tifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2010). 
Experiência profissional na área de recursos humanos e 
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liação de desempenho, endomarketing, inclusão de pes-
soas com deficiência, pesquisa de clima, recrutamento e 
seleção e treinamento e desenvolvimento. Possui interesse 
pelos temas: aprendizagem nas organizações, desenvolvi-
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Licenciatura Plena em Pedagogia pela Universidade Fe-
deral de Pernambuco (2008), /Especialista em Psicolo-
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Educação Matemática e Tecnológica EDUMATEC/ UFPE 
(2012) e Doutoranda em Educação Matemática e Tecno-
lógica UFPE. Atualmente pesquisa acerca de Indicadores 
para Avaliação da Aprendizagem na Educação Online. 
Atualmente é Docente do Instituto Federal do Ceará (Aca-
ráu), Doutorado Sanduíche na Universidade Aberta-Por-
tugal, atuando no grupo do Laboratório de Educação a 
Distância e E Elearning (LE@D) sob a orientação da pro-
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(Alemanha) (1990) e pelo Research Institute for Symbo-
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Science, Machine Learning e criptomoedas pela Coursera 
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pesquisador, orientador de doutorado e professor adjun-
to da Universidade Luterana do Brasil. Membro da Bri-
tish Blockchain Association. Foi editor convidado para a 
edição especial sobre Big Data na Educação do periódico 
Themes in Science and Technology Education. Atualmen-
te, é editor assistente da Acta Scientiae (ULBRA) e revisor 
desse e dos periódicos International Journal of Physical 
Sciences, Journal of Virtual Worlds Research, Revista Nu-
pem (Unespar). Desenvolveu no ambiente virtual Second 
Life o laboratório virtual SL Physics Lab, micromundo de 
simulações computacionais de Físicas alternativas. 
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sidade do Oeste de Santa Catarina (1999), Especialização 
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rina (2001), Especialização em Teorias e Metodologias da 
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Mestrado em Ciências da Computação pela Universidade 
Federal de Santa Catarina (2002) e Doutorado em Educa-
ção pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2013). 
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vações Pedagógicas, Saberes Docentes e Educação a Distân-
cia. É Pós-Doutora em Educação pela UFRGS onde estudou 
os saberes docentes dos professores do Sistema Rede E-TEC 
Brasil. Atualmente é professora permanente do Programa 
de Pós-Graducação - Mestrado Profissional em Educação 
Profissional e Tecnológica - PROFEPT.
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Possui Graduação em Ciências da Computação (1997), 
Mestrado em Sistemas e Computação (2003) e Doutorado 
em Engenharia Elétrica e de Computação (2009), todos pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente 
é Professor Adjunto IV na Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte e Membro permanente no Programa de 
Pós-Graduação em Ciência da Computação (associação 
ampla entre UERN/UFERSA) e no POSENSINO. Líder do 
Grupo de Pesquisa em Redes de Computadores, Sistemas 
Distribuídos e Multimídia e Coordenador do Laboratório 
de Redes e Sistemas Distribuídos - LORDI. Além de atuar 
na área de Ciência da Computação, com ênfase em Redes 
de Computadores e Sistemas Distribuídos, vem atuando na 
área de Tecnologias Educacionais, fazendo parte do grupo 
de Pesquisa Tecnologias Educacionais da UERN.
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Possui graduação em Administração - Faculdades Integra-
das de Taquara (1999) e mestrado em Economia pela Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul (2006). Atualmente 
é professor da Faculdade São Francisco de Assis - Unifin, Foi 
professor titular do Centro de Ensino Superior de Cachoeri-
nha Faculdade Inedi (2006-2017), Faculdades Integradas de 
Taquara. Tem experiência na área de Administração, com 
ênfase em Administração de Empresas, atuando principal-
mente nos seguintes temas: controladoria, sistemas de infor-
mação, marketing, comunicação e tecnologia.
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Bacharel em Informática (UERJ). 23 anos de experiência em 
Educação Profissional técnica e Superior, durante 10 anos 
Coordenador de Cursos Técnicos. Doutorando no Ensino 
de Ciências e Matemática (ULBRA), Mestre no Ensino de 
Ciências e Matemática (ULBRA). Experiência de mais de 10 
anos em atividades nos setores de engenharia de desenvol-
vimento de produtos e processos, com desenvolvimento de 
circuitos micro processados, desenvolvimento de software 
aplicado e utilização de sistemas de engenharia CAD. Pro-
fessor na Faculdade QI em Porto Alegre e Gravataí Curso de 
Análise e desenvolvimento de sistemas Modalidades presen-
cial e EaD, nas disciplinas de Organização de computadores, 
Programação para internet, serviços para web, programação 
com objetos distribuídos, metodologia científica, inglês téc-
nico, banco de dados, sistemas operacionais.
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Mestre em Ciência da Computação pela Universidade Fe-
deral Rural do Semi-Árido (UFERSA) e Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (UERN) em 2014; Especia-
lista em Mídias na Educação pela UERN em 2013; Gradua-
do em Sistemas de Informação pela Faculdade de Ciências 
e Tecnologia Mater Christi em 2011 (Bolsista do Prouni); 
Atuo como Gerente de Redes e Ambientes Virtuais admi-
nistrando o Ambiente Virtual de Aprendizagem no Núcleo 
de Educação a Distância (NEaD) da UFERSA; além atua-
ções como Suporte de Rede, Professor Formador, Professor 
Conteudista e Tutor a Distância. Tenho experiência em Tec-
nologias da Informação e Comunicação (TICs); Formador/
Tutor do Programa Nacional de Formação Continuada em 
Tecnologia Educacional; Desenvolvimento Web, atuando na 
´área pública de ensino e administrativa; Professor de Ensi-
no Fundamental, Técnico e Superior; áreas relativas a TICs, 
Educação a Distância (EaD), Gestão e Inclusão Digital de 
Professores, além de Administração Pública.








