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Apresentação 

 

A Revista iTEC conta com diferentes estudos nas categorias de artigos completos, 

artigos resumidos, ensaios, técnica e relatos de experiência, que estejam 

relacionados à Informática Educativa. 

 

Nesta edição a revista iTEC conta com trabalhos multidisciplinares que promovem 

um olhar mais atento do leitor, no que tange a importância do uso das tecnologias 

nos diferentes contextos. 

 

O artigo Brincando com os “porquês”, além de apresentar o relato sobre o projeto e 

o desenvolvimento de um objeto de aprendizagem, reforçando o conteúdo dos 

“porquês”, apresenta também como o material digital foi implementado. 

 

“Como as TIC são utilizadas pelos professores do Instituto Estadual Riachuelo em 

favor do aprendizado?” foi a questão problema do estudo apresentado pelo artigo 

Como as TIC são utilizadas pelos professores do Instituto Estadual Riachuelo a 

favor do aprendizado: os diferentes olhares sobre as práticas docentes no ambiente 

informatizado. A pesquisa se propôs a fazer uma análise de como os recursos 

tecnológicos estavam sendo utilizados pela escola e relatar, de acordo com os 

diferentes posicionamentos dos sujeitos envolvidos, a importância das tecnologias 

no ambiente escolar e como elas podem ser melhor utilizadas no fortalecimento dos 

processos de ensino e de aprendizagem escolar. 

 

Já em WordPress: criando objetos de aprendizagem o estudo apresenta como 

podemos viabilizar a construção de um objeto de aprendizagem com suporte da 

plataforma WordPress, além de como instalá-la e configurá-la, com intuito de 

auxiliar professores e alunos a terem uma aula mais rica e dinâmica. 

 

Seguindo na mesma linha de construção de objetos de aprendizagem, o estudo 

intitulado Jogo dos 7 erros descreve como tal recurso foi desenvolvido e 
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implementado, buscando melhorar as capacidades de percepção e observação, 

além de aprimorar a coordenação motora fina e o raciocínio lógico do público alvo 

para  o qual ele foi planejado. 

 

Buscando investigar o comportamento dos alunos e suas preferências pelos jogos 

eletrônicos é que o estudo Jogos eletrônicos no contexto escolar: uma visão a partir 

dos alunos da escola Major Antônio de Alencar foi desenvolvido. 

 

Não menos irrelevante é a contribuição do relato de experiência A Formação de um 

Profissional Crítico e Autônomo, que traz uma reflexão acerca da utilização de 

ferramentas em rede no ensino técnico e tecnológico. 

 

O Avaliador Visual de Acessibilidade em Websites – AVAW relata a importância da 

utilização de padrões de acessibilidade no desenvolvimento de websites, abordando 

as diretrizes de acessibilidade criadas pelo Consórcio World Wide Web (W3C). 

Também descreve o sistema AVAW que tem como objetivo analisar como um 

determinado website foi desenvolvido, mostrando informações e dicas do que pode 

ser alterado em contribuição da acessibilidade. 

 

Prof. Me. Andrio dos Santos Pinto 
Coordenação do curso de licenciatura em Informática 
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Avaliador visual de acessibilidade em websites: uma ferramenta 

desenvolvida em luz das diretrizes do W3C 
 

Willian de Ávila
1
 

André Luiz Licoski dos Santos
2
 
 

Resumo: 
 
Esta pesquisa fala sobre a utilização de padrões de acessibilidade no desenvolvimento de websites, 
abordando as diretrizes de acessibilidade criadas pelo Consórcio World Wide Web (W3C), principal 
organização de padronização da World Wide Web (WWW). Foi criada uma ferramenta que tem como 
objetivo analisar como um determinado website foi desenvolvido, mostrando informações e dicas do 
que pode ser alterado em contribuição da acessibilidade, o nome desse sistema é Avaliador Visual de 
Acessibilidade em Websites - AVAW (disponível em: http://avaw.licoski.com/). A ideia principal é falar 
sobre as diretrizes e indicar de que maneira o código HTML pode ser melhorado, são detalhes que 
para o usuário final pode auxiliar na navegação independente de possuir algum tipo de deficiência. 

 
Palavras-chave: AVAW – desenvolvimento – websites – acessibilidade - W3C. 

 

Abstract 

 
This research discusses the use of accessibility standards in websites development, addressing 
accessibility guidelines created by the World Wide Web Consortium (W3C), the main organization to 
standardize the World Wide Web (WWW). A tool was made to analyze how a certain website was 
developed, showing information and tips that can be changed to accessibility contribution, the name of 
this system is Visual Reviewer of Websites Accessibility - AVAW (Available in: 
http://avaw.licoski.com/). The main idea is to talk about the guidelines and indicate how the HTML code 
can be improved, are details that the end user can help independent navigation have some kind of 
disability. 
 

Keywords: AVAW – development – websites – accessibility - W3C. 

 

 

Introdução 

 

Atualmente existe um crescente incentivo ao desenvolvimento da acessibilidade no 

meio virtual. A internet deve ser entendida como um ambiente livre para todos, 

sendo assim, organizações são formadas para defender essa ideia, lutando pelos 

direitos e derrubando barreiras digitais que possam excluir tipos distintos de 

                                                 
1
Aluno do curso de Licenciatura em Informática da Faculdade Cenecista de Osório. Contato: 

williandeavila@gmail.com 
2
Aluno do curso de Processos Gerenciais da Faculdade Cenecista de Osório (EAD). Contato: 

andrelicoski@hotmail.com 
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usuários. Nesse contexto o Consórcio World Wide Web (W3C) se formou de 

diversas organizações filiadas, empresas e público em geral, para garantir a 

acessibilidade e instituir diretrizes para manter a ordem e padronizar a rede mundial. 

Os desenvolvedores podem contribuir com esse objetivo através da 

autoconscientização e atenção com alguns detalhes em seus códigos, podendo 

fazer uma grande diferença para o usuário de tecnologias assistivas, visto essa 

necessidade, o Avaliador Visual de Acessibilidade em Websites – AVAW (disponível 

em: http://avaw.licoski.com/) foi desenvolvido com a proposta de auxiliar na 

programação de websites na parte da acessibilidade. 

 

Acessibilidade na informática 

 

De acordo com a organização Acessibilidade Brasil (2009), a expressão 

“acessibilidade” é presente em diversas áreas, tendo um importante significado na 

informática, pois, representa para o usuário não só o direito de acessar a rede de 

informações, “mas também o direito de eliminação de barreiras arquitetônicas, de 

disponibilidade de comunicação, de acesso físico, de equipamentos e programas 

adequados, de conteúdo e apresentação da informação em formatos alternativos”. 

Em resumo, a acessibilidade na informática é entendida como o ato de permitir que 

diferentes tipos de usuários possam acessar websites de maneira confortável, 

independente de possuírem alguma deficiência, eliminando possíveis barreias que 

podem impossibilitar o acesso dos mesmos a informação e comunicação. 

 

CONHECENDO O W3C 

Segundo o seu próprio website (W3C, 2011), o Consórcio World Wide Web (W3C) 

trata-se de um consórcio internacional onde organizações filiadas, junto a uma 

equipe em tempo integral e o público em geral trabalham para desenvolver padrões 

para a Web, conduzindo a “World Wide Web para que atinja todo seu potencial, 

desenvolvendo protocolos e diretrizes que garantam seu crescimento de longo 

prazo”. Os princípios que orientam o trabalho do W3C são “Web para todos” e “Web 

em todas as coisas”. Nessa pesquisa, será aprofundado o primeiro principio, onde a 
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proposta aborda o valor social da Web pelas possibilidades de comunicação 

humana, comércio e compartilhamento de conhecimentos, sendo o objetivo principal 

tornar esses benefícios disponíveis para todas as pessoas, “independente do 

hardware que utilizam, software, infra-estrutura de rede, idioma, cultura, localização 

geográfica ou capacidade física e mental”.  

 

Diretrizes de Acessibilidade na Web do W3C 

 

O W3C (2011) possui uma proposta de acessibilidade na internet, onde abrange 

diversas recomendações com a finalidade de tornar o conteúdo da Web mais 

acessível, as Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web 2.0 (2014), 

idealizadas pelo grupo de Iniciativa de Acessibilidade na Web (WAI), foram criadas 

para tornar o conteúdo mais acessível a um número maior de pessoas com 

deficiência, “incluindo cegueira e baixa visão, surdez e baixa audição, dificuldades 

de aprendizagem, limitações cognitivas, limitações de movimentos, incapacidade de 

fala, fotossensibilidade e combinações destas características”.  

 

Dentre as diretrizes são encontradas recomendações relacionadas a diferentes 

necessidades, como o tipo de fonte a ser utilizada, tamanho, cor, entre inúmeras 

outras. O foco dessa pesquisa é tratar das recomendações do W3C determinadas 

para o código de programação, que se implementado da maneira indicada, faz toda 

a diferença para o usuário final. 

 

Diretrizes W3C para o Código de Programação 

 

Vários critérios das Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web 2.0 (2014) do 

W3C necessitam ser determinados por código de programação. Para que o 

conteúdo seja apresentado de modo que os agentes de usuário, “incluindo as 

tecnologias assistivas, possam extrair e apresentar esta informação aos usuários de 

diferentes modalidades”. Abaixo são elencadas as principais diretrizes que utilizam 

de apontamentos de código de programação para a contribuição da acessibilidade:  
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    Diretriz 1.3 Adaptável: criar conteúdo que pode ser apresentado de diferentes 

maneiras (por exemplo um layout simplificado) sem perder informação ou 

estrutura. 

 

    Diretriz 1.4 Discernível: facilitar a audição e a visualização de conteúdo aos 

usuários, incluindo a separação entre o primeiro plano e o plano de fundo. 

 

    Diretriz 2.4 Navegável: fornecer maneiras de ajudar os usuários a navegar, 

localizar conteúdos e determinar onde se encontram. 

 

    Diretriz 3.1 Legível: tornar o conteúdo do texto legível e compreensível. 

 

    Diretriz 4.1 Compatível: maximizar a compatibilidade entre os atuais e futuros 

agentes de usuário, incluindo tecnologias assistivas. 

 

Desenvolvimento de websites acessíveis 

 

O W3C (2011) aponta diversas situações e características que o usuário pode 

apresentar, dentre elas: dificuldade visual, motora, auditiva. “Essas diferentes 

situações e características precisam ser levadas em conta pelos criadores de 

conteúdo durante a concepção de uma página”. 

 

Ao refletir sobre as Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web 2.0 (2014) do 

W3C, pode-se constatar as funções complementares que podem ser 

implementadas no website para facilitar a acessibilidade, por exemplo: um princípio 

importante é relacionado à associação de textos a cada elemento não textual, como 

imagens, botões ou representações gráficas, para ser útil, este texto deve transmitir 

a mesma função ou ter a mesma finalidade de explicação da imagem. Considere o 

caso do equivalente textual de uma imagem fotográfica da Terra vista do espaço. Se 

sua finalidade é decorativa, um texto do tipo "Fotografia da Terra, vista do espaço" 
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pode preencher a função necessária. Quanto à navegação, devemos garantir que as 

ligações textuais ou com um equivalente textual sejam compreensíveis e que os 

elementos das páginas possam ser ativos pelo teclado. Ao carregar um website e 

apertar a tecla “TAB” (normalmente encontrada na lateral esquerda do teclado), o 

primeiro item selecionado deverá ser um item em destaque. Se for parte de um 

menu, o link relacionado a página inicial deve ser o item selecionado ou então o 

título de um notícia do website, por exemplo. O que acontece é que em alguns 

websites o primeiro item selecionado se refere a um logo, uma data, entre inúmeras 

outras possibilidades. Imagine ter que apertas 20 vezes a tecla “TAB” até encontrar 

o conteúdo que você está procurando. 

 

Outro detalhe importante, no caso dos textos, os leitores de tela fazem a sua leitura, 

no caso das imagens, se esta imagem não contiver uma descrição (atributo ALT, da 

linguagem HTML) este item simplesmente será selecionado e não será identificado. 

Abaixo é exibido um simples exemplo de código, utilizado para mostrar a imagem 

referente ao logo de um website: 

 

Incorreto: 
<img src=”logo.jpg”> 
 

Correto: 
<img src=”logo.jpg” alt=”Logo do Site”> 

 

Ao utilizar um leitor de telas, quando a primeira imagem (incorreta) for selecionada, 

ela será simplesmente “ignorada”. Na segunda imagem (correta), o programa irá ler 

o texto “Logo do Site”, possibilitando sua identificação. 

 

O AVAW 

 

Utilizando como referência as Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web 2.0 

(2014) do W3C, o AVAW foi desenvolvido, tendo como objetivo maior analisar e 

exemplificar de maneira visual como os desenvolvedores podem tornar seus 
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websites mais acessíveis, com alterações no código HTML. A parte mais complexa 

da criação do sistema foi a analise automática de como o website que está sendo 

avaliado foi programado para mostrar o que poderia ser modificado para contribuir 

com a acessibilidade, visto que a ferramenta precisa verificar o código utilizado pelo 

desenvolvedor, e esse código, pode ser escrito de inúmeras maneiras e seguindo 

inúmeros padrões. 

 

O Layout e Funcionalidades do AVAW 

 

O AVAW possui layout e funções simplificadas, conforme mostra a Figura 1, da 

maneira que o usuário tenha apenas que digitar ou colar o endereço do website que 

pretende analisar na barra ao lado direito de “Endereço (URL)”. Também é possível 

indicar quais prioridades serão utilizadas na análise, para isso basta posicionar o 

ponteiro do mouse acima das esferas abaixo da barra de endereço para ler o texto 

explicativo contido em cada e deixar ativadas as que deseja levar em consideração 

na verificação. 

 

 

Figura 1: página inicial 
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Prioridades de Avaliação do AVAW 

 

As prioridades de avaliação são definidas através das Diretrizes de Acessibilidade 

para Conteúdo Web 2.0 (2014) do W3C, especificadas no subtítulo 3.1.1 dessa 

pesquisa, que são resumidas e adaptadas para formular os três níveis de análise 

especificados a seguir: 

 

   Prioridade 1: Os criadores de conteúdo web devem levar em consideração. Este 

item faz a verificação de todas as imagens do website que estão sem o “atributo 

ALT”, responsável por indicar um texto alternativo para as ferramentas de 

tecnologia assistiva. Sendo assim, deve ser entendido como obrigatório. 

 

    Prioridade 2: Os criadores de conteúdo web deveriam levar em consideração. 

Este item recomenda a utilização da “tag TABLE” somente para tabulação de 

dados, pois não é o recurso ideal para auxiliar em layouts, visto que pode acabar 

dificultando a leitura das ferramentas de tecnologia assistiva. Não é uma regra 

extrema, mas seria importante levar em consideração. 

 

    Prioridade 3: Os criadores de conteúdo web podem levar em consideração. 

Aqui são verificadas as formas de estruturação de conteúdo para que exista uma 

sequência lógica de “TABS” para percorrer os links, assim é recomendado que 

seja utilizado o atributo “tabindex”. 

 

Avaliação do AVAW 

 

Após clicar no botão “AVALIAR”, o website informado no campo “Endereço (URL)” 

será visualizado, e então uma animação moverá uma esfera, até o local onde temos 

um possível problema de acessibilidade, essas imagens em formato de esfera 

utilizam as cores, vermelha, azul e verde, que distinguem a que tipo de prioridade 

cada uma se refere, clicando em cada uma delas é exibido um resumo e um 
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exemplo do que alterar no local indicado, conforme mostrado na Figura 2. 

Lembrando que este tipo de análise é bem complexa, e como existem várias 

maneiras de desenvolver conteúdos web, é pouco provável a criação de um padrão 

de análise e resultado para todos os tipos de conteúdo.  

 

 

Figura 2: exemplo de avaliação 

 

Para complementar a análise, é possível fazer uma validação da folha de estilo, 

basta selecionar o link “Validação de CSS” no menu exibido no canto superior direito 

do website verificado (Figura 3), assim o usuário será direcionado à uma ferramenta 

online do W3C. 

 

Figura 3: menu da avaliação 
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AVAW em Ação 

 

Foram escolhidos três sites para exemplificar as análises do AVAW, todos eles são 

governamentais e apresentam algum possível problema de acessibilidade. 

 

Na Figura 4 pode-se perceber três esferas azuis que indicam pontos que os 

desenvolvedores WEB deveriam levar em consideração para otimizar a 

acessibilidade do website. 

 

 

Figura 4: www.inep.gov.br 

 

Abaixo, na Figura 5 são exibidas três esferas vermelhas e uma verde, indicando 

respectivamente pontos que os desenvolvedores WEB devem (vermelho) e podem 

(verde) alterar para ajudar na constituição da acessibilidade.  

 

 

Figura 5: www.brasil.gov.br 

 

http://www.inep.gov.br/
http://www.brasil.gov.br/
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No último site, conforme exibido na Figura 6, aparecem duas esferas, uma verde e 

outra azul, ambas indicando possíveis melhorias e mostrando sugestões. 

 

 

 

 

Considerações finais 

 

Durante o desenvolvimento da pesquisa, ficou evidenciado que é possível contribuir 

de forma eficaz para a constituição da acessibilidade, com pequenas alterações nos 

códigos HTML, é possível expandir os horizontes de acessos incluindo diferentes 

tipos de usuários nas trocas de informações e comunicação online. 

 

Nas avaliações do AVAW descritas no subtítulo 5.3.1, é observavel que apesar da 

importância e do público alvo dos websites, estes estão com possíveis falhas no 

quesito acessibilidade, podendo limitar o acesso de determinados usuários com 

dificuldades ou deficiências. Mesmo sendo portais de comunicação do governo, eles 

apresentam pontos que podem ser trabalhados para potencializar a acessibilidade. 

 

Sendo assim, é constatado que o AVAW tem potencial para ajudar no processo de 

desenvolvimento e auxiliar a “enxergar” esses pequenos detalhes que podem passar 

despercebidos, mas que podem fazer toda a diferença se o website é acessado 

através de uma ferramenta de tecnologia assistiva. 
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Resumo 
 
O presente artigo relata o projeto e desenvolvimento de um objeto de aprendizagem denominado 
Brincando com os porquês, que tem por objetivo reforçar o conhecimento sobre o uso dos “porquês”. 
O objeto de aprendizagem foi desenvolvido em Power Point e implementa alguns eventos de instrução 
de Gagné. 

Palavras-chave: porquês - objetos de aprendizagem - eventos de Gagné. 
 

Abstract 

 
This paper reports the design and development of a learning object called Playing with the whys, which 
aims to enhance the knowledge about the use of the "whys". The learning object was developed in 
PowerPoint and implements some events of instruction Gagné. 

 

Keywords: whys - learning objetct - events of instruction Gagné. 

 

 

Introdução 

 

A cada dia, as escolas informatizam-se e aderem de vez a realidade da era do 

computador e apoiam-se em recursos provenientes das novas tecnologias para 

complementar o processo de ensino-aprendizagem (AUDINO, NASCIMENTO, 

2010). Esses recursos podem ser chamados Objetos de Aprendizagem, ou 

objetos educacionais ou ainda materiais educacionais digitais.  

 

Os alunos se sentem mais motivados e são atraídos a usar este tipo de recurso pelo 

fato de que eles estão inseridos neste contexto, ou seja, os alunos têm acesso a 

tecnologia diariamente e passam horas em frente ao computador realizando vários 

tipos de tarefas, inclusive e especialmente em seus momentos de lazer. 

 

                                                 
1
 Graduanda do curso de Letras – Faculdade Cenecista de Osório (FACOS) 

2
 Mestre em Ciência da Computação – Faculdade Cenecista de Osório (FACOS) 
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Como uma das intenções dos objetos de aprendizagem é ensinar brincando, ou 

fazer com que a aprendizagem se dê de uma forma divertida e agradável para o 

aluno, é importante que esse objeto também tenha características pedagógicas com 

que façam que o objeto cumpra o seu objetivo maior que é o de ensinar. Para isso é 

importante que o objeto seja projetado de acordo com um modelo de projeto 

instrucional. 

 

O objeto de aprendizagem apresentado neste artigo tem como assunto principal o 

uso dos “porquês”, que é tão necessário, e que muitas vezes, confunde os alunos 

que estudam este assunto. O modelo de projeto instrucional utilizado neste trabalho 

é o modelo de Robert Gagné, denominado “Os nove eventos de instrução”, (Gagne, 

Wager, & Briggs, 1992 apud Mahnaz, 2001) também chamado de “condições de 

aprendizagem”. 

 

O artigo está estruturado da seguinte maneira, a seção 2 descreve o conceito e as 

características de Objeto de Aprendizagem. A seção 3 apresenta três materiais 

educacionais digitais que tratam da gramática dos “porquês”.  A seção 4 apresenta o 

objeto educacional desenvolvido, denominado “Brincando com os Porquês”, e por 

fim a seção 5 descreve as considerações finais.  

 

Objetos de Aprendizagem 

 

Objetos de aprendizagem surgiram com o objetivo de localizar materiais 

educacionais na Web, a fim de serem reutilizados por diferentes pessoas, em 

diferentes cursos, contextos e plataformas, possibilitando, assim, a diminuição dos 

custos de produção e de tempo. 

 

Uma das definições de Objetos de Aprendizagem é “qualquer entidade, digital ou 

não, que pode ser utilizada, reutilizada ou referenciada durante o processo de 

aprendizagem que utilize tecnologia.” (IEEE, 2000). Wiley diz que um OA é 
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“qualquer recurso digital que possa ser reutilizado para dar suporte à 

aprendizagem.” (Wiley, 2000). 

 

O projeto e desenvolvimento de um OA é uma tarefa que envolve várias áreas, 

como a pedagogia, tecnologia da informação, interação homem-máquina, 

engenharia de software, design, entre outras. Desse modo, considera aspectos 

inerentes as teorias de aprendizagem, bem como as potencialidades e limitações da 

tecnologia utilizada. 

 

A implementação de um OA pode ser feita através de linguagens de programação, 

como Java, Flash, C, C++, PHP, entre outras, e ferramentas específicas para o 

desenvolvimento de objetos de aprendizagem, como o HotPotatoes
3
, Ardora

4
, 

ZonaClic
5
, Educa LIM

6
, entre outras. Um aplicativo que também é usado para a 

criação de OA é o Power Point, pelo fato de ser bem conhecido e de fácil 

aprendizagem. O Power Point possibilita o uso de qualquer tipo de mídia e a criação 

de qualquer tipo de recurso, como exercícios, testes, avaliações e demonstrações, 

tornando o objeto bastante interativo. 

 

Os OA podem ser disponibilizados em repositórios, que têm por objetivo a 

catalogação e a facilitação da pesquisa e reuso dos mesmos. Como exemplos de 

repositórios pode-se citar os repositórios internacionais, como o EduSource
7
, 

Merlot
8
, National Learning Network

9
, OER

10
, e os nacionais, como o Banco 

Internacional de Objetos Educacionais
11

, Laboratório Virtual de Matemática da 

UNIJUÍ
12

, CESTA
13

 e o NOAS
14

. 

                                                 
3
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4
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5
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7
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8
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9
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Alguns objetos de aprendizagem sobre o uso dos “porquês” 

 

Nesta seção serão descritos alguns objetos de aprendizagem que tem por objetivo 

ensinar, relembrar, testar, avaliar a gramática do uso dos porquês. 

 

O objeto de aprendizagem “No mundo dos porquês” (SANTANA, 2013) foi projetado 

para a disciplina de Língua portuguesa, direcionado ao público do ensino 

fundamental e ensino médio, a fim de revisão de conteúdo. “No mundo dos 

porquês”, encontram-se subsídios para uma aula de revisão gramatical. Assim, 

através deste objeto de aprendizagem, espera-se que o aluno perceba e identifique 

as diferentes tipologias dos porquês, de acordo com o contexto em que está sendo 

aplicado. O objetivo do OA é que o aluno revise a definição de cada “porquê” e faça 

exercícios para testar o seu conhecimento. É importante ressaltar que é um material 

de apoio a aula presencial, pois se faz necessário a complementação do assunto 

pelo professor, e também, se o aluno tiver dúvidas, necessitará da explicação do 

professor, pois o OA não possui opção de dicas, sugestões. Foi usado o Adobe 

Flash CS4 - ActionScript3 para o desenvolvimento do objeto e são necessários um 

navegador e o Flash Player 10 para a execução do objeto. 

 

O Banco Internacional de Objetos do MEC possui um objeto, denominado “Por que” 

(BIOE, 2013), que tem por objetivo explicar o uso correto dos porquês, destinado 

aos alunos do ensino fundamental inicial e final e ensino médio. O objeto não é 

interativo, pois se trata de um vídeo de 3 minutos, contendo um diálogo, onde os 

porquês são ressaltados através de sua escrita na tela. Após o diálogo, são 

relembrados todos os “porquês” utilizados, e é solicitado ao aluno que escreva um 

texto, ditado, aplicando corretamente os “porquês”. Depois é mostrada a grafia 

correta dos “porquês” contidos no texto que foi ditado, para que o aluno veja se os 

aplicou corretamente. 

 

                                                                                                                                                         
13
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O “Jogo dos Porquês”  (CLUBINHO, 2013) é um objeto educacional que tem por 

objetivo testar os conhecimentos sobre o uso dos porquês. Ele é composto por 10 

(dez) questões, onde o aluno deve escolher entre as 4 (quatro) variações do 

“porque” afim de completar a frase. Caso o aluno acerte a resposta, ele vai para a 

próxima questão, caso ele erre, volta para a mesma questão para outra tentativa, 

assim, até ele acertar todas as 10 (dez) questões. 

 

Desenvolvimento do Objeto de Aprendizagem “Brincando com os Porquês” 

 

A decisão de criar um OA sobre o uso dos “porquês” é pelo fato de que é uma parte 

da gramática que gera dúvidas nos alunos. Por isso, a ideia foi passar aos alunos 

algumas situações em que o “porque” é utilizado no dia-a-dia a fim de que eles 

associem o uso no seu cotidiano. Para elaborar o objeto direcionado aos 6º e 7º ano 

do ensino fundamental foi realizada uma pesquisa sobre o uso correto dos 

“porquês”. Após a pesquisa optou-se pelo uso de explicações simples das regras, 

mostrando exemplos. Para ficar atrativo ao aluno foram utilizadas cores variadas e 

efeitos de animação logo no início, chamando a atenção do aluno. O material 

instrucional foi desenvolvido em PowerPoint e é bastante variado, sendo composto 

de frases, textos, músicas, poemas e charges. 

 

O objeto de aprendizagem contempla alguns eventos de instrução de Gagné.  O 

Evento 1 Ganhar atenção é contemplado através de uma tela colorida, com música, 

animações nos botões de “Como Jogar”, “Iniciar o jogo”, “Sobre o Jogo” e “Ajuda”. 

As letras do nome do objeto “Brincando com os Porquês” são coloridas e possuem 

efeito de animação. A Figura 1 ilustra a tela inicial do objeto. 
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Figura 1: tela principal do OA “Brincando com os Porquês”. 

 

O Evento 2 Informar o objetivo de aprendizagem é contemplado através da opção 

“Sobre o Jogo”. Nessa opção são descritos os objetivos do objeto, explicando ao 

usuário que após interagir com este objeto o aluno testa seus conhecimentos sobre 

o uso dos porquês, ajuda a perceber a empregabilidade dos porquês, e será capaz 

de empregá-los porquês em diversas situações de uso. 

 

O objeto apresenta o material instrucional, que são exercícios do uso dos porquês, 

de forma diversificada, utilizando mídias variadas, bem como conteúdo variado, 

como charges, músicas e poesias, o que “quebra a rotina” e ajuda a manter a 

atenção do aluno, contemplando assim o Evento 4 Apresentação do material 

Instrucional. A Figura 2 ilustra um exercício que utiliza uma charge. 
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Figura 2: exercício utilizando uma charge. 

 

 

Figura 3: exercício que utiliza uma música. 

 

Para contemplar o Evento 5 Orientação da Aprendizagem buscou-se orientar o 

aluno através de links que conduzem o aluno na sequencia das atividades, 

fornecendo opções de seguir adiante, ou acessar as dicas caso ele tenha alguma 

dúvida para responder às questões, evitando assim, que o aluno se perca durante a 

sua interação. O Evento 6 Obtenção Gradual do Desempenho do Estudante é 

contemplado por meio de mensagens de erro e acerto após a conclusão de cada 

exercício. Estas mensagens estão representadas nas Figuras 4 e 5. 
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O Evento 7 Oferecimento de Retorno sobre o Desempenho é atendido através da 

mensagem de “Parabéns! Continue jogando”, representada na Figura 4, quando o 

estudante opta pela alternativa correta, ou através da mensagem “Que pena, você 

errou...”, ilustrada na Figura 5, quando é escolhida a opção incorreta. Se o aluno 

errou a questão, o objeto oferece a opção de refazer a questão através do link “tente 

novamente”, e ao mesmo tempo disponibiliza a opção de um reforço através do link 

“que tal algumas dicas”, caso o aluno tenha dúvidas quanto a resposta, podendo 

esclarecê-las através das dicas. A Figura 6 mostra as dicas apresentadas ao aluno. 

 

 

Figura 4: mensagem de retorno ao aluno em caso de sucesso no exercício. 

 

 

Figura 5: mensagem de retorno caso a resposta do aluno seja incorreta. 
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Figura 6: reforço do conteúdo. 

 

Considerações finais 

 

O uso de recursos educacionais digitais para apoio a aprendizagem está 

aumentando a cada dia. A produção destes recursos é importante para que os 

professores tenham à sua disposição vários objetos, de diferentes tipos a fim de 

poderem utilizar os objetos adequados para a aplicação em suas aulas. 

 

Os objetos descritos neste artigo são diferentes, tanto em relação as mídias 

utilizadas quanto ao aspecto pedagógico que utilizam. Acreditamos que o 

“Brincando com os porquês” é um recurso completo em relação ao objetivo ao qual 

foi projetado. Esse objeto utiliza conteúdos variados, como charges, músicas e 

poemas, evitando que o estudo se torne monótono, e é uma forma de motivar o 

aluno. A implementação de 6 eventos de instrução de Gagné tornou o objeto mais 

sólido em relação aos aspectos pedagógicos. 
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Como as TIC são utilizadas pelos professores do Instituto 
Estadual Riachuelo a favor do aprendizado: os diferentes 

olhares sobre as práticas docentes no ambiente informatizado 

 
Andressa de Oliveira Machado1 

Andrio dos Santos Pinto2 
 

Resumo 
 
A partir da questão-problema “Como as TIC são utilizadas pelos professores do Instituto 
Estadual Riachuelo em favor do aprendizado”, objetivou-se analisar e compreender de que 
forma o Laboratório de Informática estava sendo utilizado pela escola. A mesma situa-se na 
cidade de Capão da Canoa, Litoral Norte do Rio Grande do Sul. E ainda, observar sob diferentes 
olhares a importância de inserir as Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC, no 
ambiente escolar. Refletir sobre a utilização das TIC como recurso a atividades pedagógicas, 
através da análise dos discursos de acadêmicos e profissionais, obtidos através da organização 
de um Grupo Focal, comparando seus pontos convergentes e divergentes, e também, através 
de questionários e entrevistas feitas inicialmente na escola, com a diretora, professores e 
alunos, vistas as vantagens possíveis da inserção da Informática no contexto escolar. 
Ressalvando a importância de que esta inserção seja de forma interdisciplinar, a fim de 
complexificar o processo de ensino aprendizagem dos alunos, dando-lhes a oportunidade de 
construir seu conhecimento com autonomia, qualidade e inovação. Para dar sustentação e 
suporte à pesquisa, foram consultados Lévy, Almeida, Nogueira, Freire, entre outros autores. 
Entre outros aspectos, pôde-se perceber com o desenvolvimento deste estudo que existe a 
necessidade de fazer uso da Informática Educativa e tornar o computador um aliado às práticas 
pedagógicas, porém, unindo às demais ciências e que esta inserção seja feita de forma 
metodologicamente significativa aos alunos e professores. 
 
Palavras-chave: informática educativa – TIC – inovação - Interdisciplinaridade. 

 
Abstract 
 
From the question-problem "How ICT is used by teachers of the Instituto Estadual Riachuelo in 
favor of learning" aimed to analyze and understand how the Computer Laboratory was being 
used by the school. The same is located in Capão da Canoa City, North Coast of Rio Grande do 
Sul State Also, note under different views the importance of entering the Information and 
Communication Technologies -. ICT in the school environment. Reflect on the use of ICT as a 
resource to educational activities, by analyzing the academic discourse and professionals, 
obtained through the organization of a focus group, comparing their similarities and the 
differences, and also, through questionnaires and interviews initially done at school with the 
principal, teachers and students, considering the possible advantages of integration of 
information technology for school context. Making clear the importance of this integration is an 
interdisciplinary manner in order to complexifying the teaching and learning process of the 
students, giving them the opportunity to build their knowledge with autonomy, quality and 
innovation. To sustain and support research, Levy were consulted, Almeida, Nogueira, Freire, 
among other authors. Among other things, it could be seen with the development of this study 
that there is a need to make use of Educational Informatics and make the computer a partner to 
teaching practices, however, joining the other sciences and that this insert is made of 
methodologically significantly to students and teachers. 
 
Keywords: educational computing – ICT – innovation - interdisciplinarity. 

 
 

                                                           
1
 Graduada em Licenciatura em Informática – Faculdade Cenecista de Osório (FACOS) 

2
 Mestre em Computação Aplicada – Faculdade Cenecista de Osório (FACOS) 



Revista iTEC  – Vol. V -  Nº 5 - ISSN 2179-7544 - julho de 2014 Página 28 

Introdução 

 

A tecnologia, como se sabe, é uma ferramenta que vem chamando a atenção 

de crianças e jovens, e também de muitos adultos, dadas às suas 

multifuncionalidades e a vasta gama de opções que oferece. Tem o poder de 

aguçar a curiosidade das pessoas em buscar com as próprias mãos a 

informação, de construir através da sua busca, da sua pesquisa, uma nova 

verdade. Não se fala em verdades absolutas, mas em verdades construídas a 

partir da curiosidade, da capacidade de buscar a informação a partir da 

iniciativa do próprio estudante. 

 

Porém, de nada adianta a inovação sem que ela esteja submersa num 

processo metodológico diferenciado. De uma forma mais rude, se é para haver 

inovação vazia, então, que se continue a dar as aulas tradicionais utilizando os 

velhos cadernos com suas folhas amareladas pelo tempo. É importante 

salientar que não são os instrumentos que tornam uma aula qualificada, mas 

sim a metodologia adotada pelo professor. A inovação é importante, ela por si 

só motiva o aluno por ser mais produtiva, mais ilustrativa, porém, sozinha torna-

se inerte. 

 

Por isso, costumamos afirmar que a Informática Educativa, se utilizada de 

forma adequada, pode ser uma grande aliada da Educação. Desta maneira, é 

necessário que haja capacitação e comprometimento, pois, como existe uma 

variada gama de materiais e softwares educativos disponíveis, é necessário 

que se escolha com rigor o material que mais se adapta às intenções 

pedagógicas do professor. O ambiente informatizado, bem como todos os 

outros recursos tecnológicos, deve ser utilizado de forma adequada, pois se 

utilizado para proporcionar momentos vãos aos alunos, este espaço estará 

nitidamente sendo desperdiçado. 

 

É o que acontece em muitos lugares que possuem Laboratórios de Informática 

onde seguidamente encontramos formas inadequadas de utilizar a Informática 

Educativa. Infelizmente ainda é recorrente de escolas manterem seus 

laboratórios fechados porque a equipe diretiva tem medo de que os alunos 
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estraguem os computadores utilizando-os de forma errada ou até mesmo por 

cometerem vandalismo. Em muitos casos a equipe diretiva utiliza o espaço 

apenas para questões administrativas da própria escola ou, ainda, abrem suas 

portas, mas sem um planejamento, sem nenhum link com os conteúdos dados 

em sala de aula sendo utilizado para passatempo ou apenas para fazer 

pesquisas descontextualizadas, sem conter uma finalidade específica. Estes 

são os principais motivos que temos referente ao atraso das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) no ambiente escolar. 

 

E é neste momento que se chega ao ponto mais importante deste trabalho: 

ressaltar que a Informática Educativa não vem para ser uma disciplina isolada 

das demais, não vem para ensinar conteúdos técnicos como muitos pensam, 

por exemplo, como utilizar um editor de textos ou como criar uma apresentação 

de slides. A proposta da Informática Educativa é auxiliar as demais disciplinas 

complexificando e qualificando o ensino e proporcionando ao educando o 

desenvolvimento de autonomia em seus estudos e na construção do próprio 

conhecimento. 

 

A partir de diversos questionamentos: Quais são as possibilidades e os limites 

do uso do ambiente informatizado como ferramenta pedagógica? Qual a 

formação e o entendimento de professores sobre o uso do computador na 

escola? Como os alunos narram suas experiências neste espaço de 

aprendizagem? Que investimentos pedagógicos e financeiros são feitos pelos 

gestores para potencializar o uso da Informática na formação dos estudantes? 

Decidiu-se observar, de maneira mais detalhada, as práticas de utilização do 

Laboratório de Informática pelo Instituto Estadual Riachuelo, localizado na RS 

407 nº 134 – Bairro Santa Luzia – Capão da Canoa. 

 

Para isso desenvolveu-se uma entrevista com a equipe diretiva e, questionários 

com alunos e demais professores. Para dar embasamento e sustentação 

teórica à pesquisa, foi elaborado um levantamento bibliográfico com alguns 

autores como Pierre Levy que faz uma reflexão sobre o poder revolucionário 

que integra as tecnologias em termos de construção de conhecimento e, Paulo 

Freire, que defende a inovação na forma de educar, sendo o professor um 
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mediador na construção da aprendizagem, priorizando o diálogo e a troca entre 

professor e aluno acreditando que é nessa troca que o verdadeiro 

conhecimento se dá, bem como o desenvolvimento da autonomia e da 

criticidade do aluno quanto cidadão, e consultas às principais políticas públicas 

como PCN e LDB e, também ao Projeto Político Pedagógico da escola. 

 

Sendo assim, o objetivo desta pesquisa foi analisar e compreender de que 

forma o Laboratório de Informática estava sendo utilizado pela escola a partir 

dos dados coletados através da realização dos questionários. Também 

objetivou-se contribuir positivamente para a qualificação do ensino da escola no 

que diz respeito à integração das TIC com as demais disciplinas do currículo, 

trabalhando de forma coerente, a fim de interligar os conhecimentos e, convidar 

a escola a fazer uma releitura do espaço informatizado, visando compreender 

as possibilidades de utilização que este oferece e nessa releitura tornar seu uso 

mais amigável e atrativo e, ainda, extrair deste estudo, experiências para serem 

socializadas entre professores e estudantes do Litoral Norte. 

 

Sabe-se que há muito tempo estamos debatendo sobre a instalação e 

utilização dos ambientes informatizados no meio escolar em favor da 

aprendizagem dos alunos. Ao longo de diversas experiências vivenciadas nos 

estágios e socializadas durante o curso de Licenciatura em Informática da 

Faculdade Cenecista de Osório – FACOS pôde-se ter a oportunidade de refletir 

ainda mais sobre esta questão, principalmente no que se refere a três 

dimensões básicas que envolvem o uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação nos ambientes de ensino-aprendizagem: política, pedagógica e 

técnica. 

 

O uso das TICs no ambiente escolar 

 

Desde os primórdios da existência humana, percebe-se a necessidade de 

explorar a tecnologia para a própria sobrevivência. O antigo ato de caçar, 

pescar, se aquecer, se comunicar, fez com que o homem explorasse suas 

capacidades mentais a fim de descobrir maneiras de realizar tais ações. 
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Atualmente, observa-se a concepção de que a tecnologia é representada por 

máquinas e pela evolução das mesmas ou, que tecnologia é nada mais do que 

uma gama de aparelhos que promovem a interação do homem com o mundo 

(KENSKI, 2007). Segundo o autor, as pessoas pensam que tecnologia baseia-

se somente nas máquinas e nos aparelhos tecnológicos, porém, não é somente 

isso. A inteligência humana é a mais pura tecnologia, pois foi a partir dela que o 

homem se desenvolveu e, assim, desenvolveu toda esta gama de recursos, 

equipamentos e acessórios que utilizamos no dia-a-dia. Tecnologia é tudo 

aquilo que o homem, a partir do raciocínio, conseguiu produzir para que hoje, 

chegássemos ao patamar que chegamos. Pode-se dizer ainda, que tecnologia 

é tudo aquilo que faz com o homem viva mais e melhor, por exemplo, remédios, 

óculos e, a título de conhecimento e informação, a fala e a escrita. 

 

O objetivo aqui, não é retomar a historicidade tecnológica, mas sim, 

compreender que esta não está presente apenas nas múltiplas 

engenhosidades mecânicas a qual se faz uso diariamente, mas também, nos 

mais simples utensílios que são utilizados pelo homem e, ainda entender a 

importância de cada descoberta no campo da inteligência humana, pois sem 

elas, certamente não seria possível desvelar as mais modernas criações. 

 

Entendido isso, pode-se agora partir para o foco principal deste capítulo. 

Sabendo da importância que a tecnologia tem e, sua imersão diária na vida 

humana, precisa-se entender a necessidade de inserir a tecnologia também no 

contexto educacional, ou seja, é preciso levá-la para dentro da escola. 

 

Observa-se isso, pois, na sociedade já não se tem mais como separar as TIC, 

que parecem permear o dia-a-dia de todos. Ao utilizar o telefone, ao ligar a 

televisão, ao escutar as notícias ou músicas no rádio, ou no simples ato de 

utilizar uma calculadora, está-se fazendo uso das TIC. Portanto, estando 

rodeados de toda esta tecnologia, e observando o fato de que as gerações 

atuais nascem inseridas ao que se chama de “Era da Inteligência Conectada” 

(TAPSCOTT, 2011), é pretensioso demais querer que a tecnologia não se insira 

no meio educacional. 
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A escola precisa perceber que no momento em que a tecnologia se insere na 

sociedade, automaticamente surge a necessidade de inseri-la dentro do 

contexto escolar. É o que afirma Kenski (2007), quando diz que é preciso se 

abrir para novos tipos de educação, desafio este que pode ser considerado 

como resultado da mudança na forma de ensinar e de aprender, advindo da 

atualidade tecnológica em que vivemos.  Pode-se por determinado tempo tentar 

evita-la, porém, o caminho mais produtivo, acredita-se que seja fazer bom uso 

desta importante ferramenta. 

 

Notavelmente, diante de toda discussão sobre a inserção da Informática 

Educativa nas escolas, encontram-se através de muitas pesquisas demasiados 

pontos positivos na utilização do computador como ferramenta auxiliar e 

pedagógica, como é o caso do trabalho feito pela aluna Micheli Marcansoni do 

curso de Pedagogia da Universidade de Mato Grosso – UNEMAT, que realizou 

uma pesquisa dentro de uma escola visando à utilização do computador como 

ferramenta pedagógica. Logicamente, observam-se alguns pontos negativos, 

porém, estes são menores vistas às possibilidades e a contribuição que o uso 

do computador trás. 

 

Segundo Nogueira (2002, p. 62), o que existe atualmente é uma “necessidade 

de utilizar novas estratégias e também novos ambientes para a aprendizagem”, 

o computador pode ser um bom caminho para que isso se torne possível. A sua 

utilização em consonância à Internet ou softwares educativos, podem 

transformar uma simples aula expositiva em um momento rico de experiências, 

pesquisas, enfim, um espaço para a construção autônoma do conhecimento. 

 

Essa necessidade provém da modificação no perfil do aluno, conforme se nota 

atualmente. As crianças e os adolescentes estão mais inquietos, “enjoam” 

rápido das tarefas que lhes são atribuídas. Para que se consiga capturar a 

atenção deste público o computador passa a ser uma boa alternativa, por ser 

um instrumento que atrai e motiva sua utilização. Além disso, se utilizado de 

forma adequada e contextualizada tende a formar cidadãos mais críticos e com 

autonomia a construir o conhecimento por suas próprias mãos (ALMEIDA, 

2000). 
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Neste momento, o professor passa a exercer o papel principal da inserção da 

Informática Educativa no ambiente escolar. Precisa capacitar-se e estar 

disposto a buscar conhecer as mais diversas possibilidades que o uso do 

computador permite. Ainda de acordo com o autor, não se refere a uma forma 

diferenciada de transmitir conhecimento, a partir da apresentação de materiais 

em outros formatos, mas uma mudança de paradigmas para que, dessa forma 

exista a mudança na educação como de fato se almeja. 

 

Mesmo que este profissional não tenha conhecimentos técnicos, lançar-se ao 

desconhecido e deixar de ser o detentor do saber como, por muito tempo foi 

chamado e visto e, se tornar aprendiz novamente, buscando novos significados 

e novas possibilidades. O professor se torna aluno novamente e se utiliza 

apenas do seu conhecimento de educador para fazer a mediação pedagógica, 

incentivar o aluno e orientá-lo a buscar produzir seus conhecimentos 

(NOGUEIRA, 2002) e, assim, acaba por aprender com eles. 

 

É importante destacar ainda, que o computador além de promover a autonomia 

do aluno, tem o poder de respeitar a forma como cada aluno aprende e o tempo 

que cada um leva para aprender. Este pode ficar livre para buscar o 

conhecimento em fontes que lhes são mais amigáveis ou melhores descritas. 

Se não entenderem os conteúdos através de pesquisas textuais, por exemplo, 

podem migrar por alternativas mais lúdicas, como jogos ou vídeos. Ainda 

conforme afirma o autor, para os professores que entendem o conhecimento 

como uma “rede”, os alunos podem perceber as coisas de maneiras diferentes 

e, por isso a sala de aula tende a se transformar. É preciso respeitar a 

pluralidade dentro da sala de aula e tornar a própria aula plural, visando à união 

das ciências a fim de promover um aprendizado consistente. 

 

Políticas públicas e documentos norteadores no apoio à Informática 

Educativa 

 

Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 
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Ao que foi possível observar, a Informática Educativa ainda ocupa uma parte 

bastante pequena ao que se refere às Leis referentes à Educação Básica – 

níveis Fundamental e Médio. Na Seção III, item II do Ensino Fundamental da 

Lei Nº 9.394, De 20 De Dezembro De 1996, é assegurado que o estudante 

tenha a compreensão da tecnologia. Na Seção IV, do Ensino Médio, item I do 

Parágrafo 1º, é assegurado que o estudante tenha “domínio dos princípios 

científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna” (LDB, p. 30), 

sendo assim observa-se que a inserção da tecnologia é de fato requerida para 

que seja possível orientar a produção de conhecimentos aos estudantes de 

forma contemporânea. E, por último, encontra-se definido apenas no item III do 

Título IX – Das Disposições Transitórias, que os profissionais que já estiverem 

em exercício poderão fazer capacitações e que estas, poderão utilizar-se dos 

recursos da educação a distância (p. 59), porém, não encontrou-se nenhuma 

denominação específica enquanto capacitação de profissionais para a área da 

Informática Educativa. 

 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

 

Referente ao Ensino Fundamental os PCN (BRASIL, 1997) discorrem muito em 

questão do desenvolvimento cognitivo do aluno, a importância que isso tem 

para que esse aluno esteja apto a ser inserido no meio social em que vive. O 

método construtivista é bastante citado. O aluno capaz de construir o 

conhecimento com autonomia é o que se busca. Sendo assim, o professor 

responsável por intervir e mediar as práticas, os conhecimentos, auxiliar nas 

dificuldades e mediar toda e qualquer produção a fim de que este objetivo seja 

devidamente alcançado. 

 

A Informática Educativa, enquanto uso de computador no ambiente escolar, é 

citada nas páginas 66 e 67, assegurando sua importância no desenvolvimento 

dos alunos fazendo com que estes possam com sua utilização manter-se 

informados e fazer uso de uma ferramenta real. Esta, por sua vez, lhes 

proporciona uma forma diferenciada de aprendizagem contextualizando as 

aprendizagens obtidas na escola com a sua utilização fora dela, no dia-a-dia. 

Como se observa no PCN (BRASIL, 1997), é indiscutível a necessidade de 
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tornar o computador, um objeto utilizável pelos alunos a favor de sua 

aprendizagem. Isso faz com que eles possam estar atualizados frente às 

tecnologias e obter subsídios às demandas sociais. 

No documento existe uma observação de que se sabe que a realidade de 

muitas escolas ainda não proporciona que a inserção da Informática Educativa 

ocorra. Por isso é necessário que nessas instituições sejam implantados outros 

métodos para que o objetivo inicial seja alcançado. Porém, como o documento 

foi elaborado já há algum tempo, acredito que, mesmo sabendo que ainda 

existem escolas desprovidas de recursos tecnológicos, atualmente já estão 

sendo tomadas providências governamentais para levar as TIC para um maior 

número de escolas no País, através de projetos sociais como o Programa 

Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo), por exemplo, um programa 

educacional que vem promover o uso das TIC para fins pedagógicos nos níveis 

de ensino Fundamental e Médio. Ainda, nos Objetivos Gerais do Ensino 

Fundamental encontra-se um tópico onde é assegurada ao estudante, a 

utilização de recursos tecnológicos a fim de auxiliar na construção e aquisição 

do seu próprio conhecimento. 

 

Já no documento referente ao Ensino Médio o enfoque deixa de ser o 

desenvolvimento cognitivo e passa a ser o desenvolvimento do estudante 

quanto cidadão, alguém inserido e ativo na sociedade que vive. Busca-se 

lapidar de forma subjetiva, fazendo com que o jovem desenvolva sua habilidade 

crítica e que esta, seja feita com autonomia. Ainda, objetiva-se desenvolver a 

capacidade de comunicação e expressão, visando sempre respeitar também a 

opinião do outro. Neste momento também é assegurada uma metodologia 

construtivista, onde o estudante é instigado a ser protagonista na produção do 

seu conhecimento. 

 

No Ensino Médio a Informática Educativa já tem um papel relevante, ocupando 

lugar no currículo. Conforme se constata quando no documento se observa que 

“O objetivo da inclusão da informática como componente curricular da área de 

Linguagens e Códigos e Tecnologias é permitir o acesso a todos os que 

desejam torna-la um elemento de sua cultura” (2000, p. 58). É assegurado que 

o estudante do Ensino Médio possa compreender as Tecnologias de 
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Informação e Comunicação como ferramentas colaborativas para seu 

aprendizado e ativas na sociedade. No documento estão descritas as 

habilidades e competências na área da Informática, bem como, nas outras 

áreas do conhecimento que compõe o Ensino Médio. 

 

Projeto político pedagógico da escola (PPP) 

 

No Projeto Político Pedagógico da escola (retirado do site da mesma), 

encontrado no site da mesma, o acesso e a inserção da Informática aparecem 

apenas como um dos Objetivos da Escola. Essa capacitação viria a alunos e 

professores através de palestras e cursos de aperfeiçoamento. 

 

Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo) 

 

Conforme citado anteriormente, o Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional – ProInfo , é um programa criado pelo Ministério da Educação 

(MEC) que visa integrar as TIC na rede pública de Educação Básica, rural ou 

urbana, onde a Informática venha ser utilizada com propostas pedagógicas. 

 

O programa insere computadores nas escolas, bem como conteúdos 

educacionais e outros recursos digitais e ainda, provê a capacitação necessária 

a nível municipal/estadual para responsáveis pela formação dos Núcleos de 

Tecnologia Educacional (NTE) e outros agentes envolvidos no programa, 

porém, as escolas devem ter locais apropriados para a criação dos Laboratórios 

de Informática e estarem cientes da responsabilidade de prover e estimular a 

capacitação para que os professores possam utilizar o ambiente de forma 

adequada. Ainda é dever da escola, assegurar recursos humanos e boas 

condições de trabalho e, garantir o suporte técnico e manutenção dos 

equipamentos após o término da garantia dada pela empresa fornecedora. Esta 

parceria é feita com a escola e firmada através da assinatura de um termo, 

onde estão disponíveis todos os detalhes de direitos e deveres de cada 

instância. 

 

A Informática Educativa como proposta interdisciplinar junto aos demais 
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campos do saber 

 

A importância de se inserir a Informática na escola já foi bem tratada, bem 

como a maneira de como ela deve ser utilizada, contextualizando e fazendo 

sentido para os alunos em relação aos conteúdos abordados em sala de aula. 

Neste momento, é preciso que seja frisada a importância de interligar o que é 

visto dentro da sala de aula com as atividades do Laboratório de Informática. 

 

Informática Educativa não é somente criar um espaço onde existam 

computadores disponíveis, aliás, este é o engano de muitos profissionais e de 

muitas instituições de ensino, observa-se na fala de Nogueira (2002), quando 

diz que “os microcomputadores são incorporados como mais um meio 

disponível” (p. 25) não fazendo deles aliados a formar novos pensamentos, não 

há uma reflexão sobre sua utilidade. É necessário que o profissional que vai 

atuar neste ambiente tenha conhecimento de como agir estando lá, que saiba 

como construir através deste espaço e, principalmente, saiba integrar os mais 

diversos campos do saber, em prol de uma aprendizagem sólida e significativa 

para os alunos. Ainda de acordo com o autor é exatamente isso: uma rede de 

conhecimentos inter-relacionados que integrados unifica o conhecimento, 

trazendo acoplada a ideia de pluralidade onde não se trata de juntar Informática 

e escola, mas sim de integrá-las e ainda, integrar às práticas docentes, “o que 

implica um processo de preparação contínua do professor e de mudança da 

escola” (p. 37). 

 

Além de interligar os conhecimentos adquiridos nas outras ciências, o ambiente 

informatizado permite a possibilidade de que o aluno construa seus saberes de 

forma coletiva. Talvez possa parecer que existe uma divergência quando 

pensamos em dois vieses da Informática Educativa. Primeiro diz-se que ela 

vem para promover a autonomia do aluno e agora se fala em construir seus 

saberes coletivamente. Sim, embora pareçam divergentes as duas coisas 

andam juntas. O aluno tem suas limitações respeitadas, o que promove a 

autonomia quando este busca os meios que mais lhe cabem na procura pela 

informação e pelo conhecimento. É o aluno quem escolhe como melhor 

aprende, ou de que forma mais lhe agrada buscar os conhecimentos que 
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necessita. Tem mais autonomia para adquirir as habilidades que lhes são 

requeridas. 

 

A partir daí, quando ele recria suas próprias verdades, pode compartilhá-las 

com os demais colegas, pois no momento em que o aluno faz uma descoberta 

a partir dos seus próprios meios, quer compartilhar o ato com os demais. É aí 

que entra a inteligência coletiva assegurada por Lévy (1998), quando ele diz 

que nada é fixo, ou seja, toda informação pode ser recebida de diferentes 

formas, vistas por diferentes olhares e, a partir dessas diferenças são 

desconstruídas e reconstruídas a partir do olhar de quem a vê. O autor ainda 

afirma que “é a inteligência da pessoa que pereniza, inventa e põe em 

movimento o pensamento da sociedade” (p. 31), enfatizando então a questão 

da importância de formar cidadãos críticos e motivados a questionar e a 

produzir através do intelectual coletivo. 

 

Diz ainda que através dos “mundos virtuais, podemos não só trocar 

informações, mas verdadeiramente pensar juntos” (p. 96) o que permite uma 

construção significativa para o crescimento e desenvolvimento dos alunos se 

pensarmos nas infinitas possibilidades que o uso da Internet comporta. 

 

Enfim, a Informática Educativa é base para inovar a educação, porém, 

necessita de investimentos, capacitação e compreensão para que a torne 

culturalmente aceita dentro das escolas e que consiga exercer seu papel de 

unificadora do conhecimento e, complexificadora dos mesmos. Não apenas um 

depósito de crianças ou um local para passatempos, o Laboratório de 

Informática precisa fazer sentido, precisa ser mediador da construção de 

conhecimentos novos e precisa ser interdisciplinar, para que assim, contribua 

em sua totalidade na formação de alunos pensantes e não, 

receptores/transmissores de informações. 

 

Caminhos metodológicos: o estudo de caso em três importantes passos 

 

Esta pesquisa foi realizada seguindo os caminhos metodológicos de um estudo 

de caso. Compete a esse meio de pesquisa observar, entrevistar e fazer uma 
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análise documental. 

 

O primeiro momento foi realizado por meio de observações em relação à 

escola, a estrutura disponibilizada pela mesma para implantação ou utilização 

da Informática Educativa. Para obter uma primeira aproximação com o 

ambiente pesquisado, a escola foi visitada para que assim, pudesse-se 

conhecer sua rotina, seus projetos, comportamento de professores e alunos, e 

ainda, para que pudesse-se observar os espaços oferecidos para utilização de 

recursos tecnológicos, a fim de levantar dados para as entrevistas, 

questionários e grupo focal, feitos posteriormente. 

 

No segundo momento, objetivou-se para realizar com qualidade este estudo, 

entrevistar individualmente a diretora da escola, prof.ª Eliane Lisboa. A 

entrevista foi organizada através de perguntas abertas e fechadas e, por ter 

pouca disponibilidade de tempo, foi respondida como questionário. Foram 

distribuídos questionários ao grande grupo de professores e, também, para os 

alunos dos turnos manhã e tarde – Ensino Fundamental e Médio – a fim de 

conhecer suas opiniões em relação ao uso do computador no meio escolar e 

ainda de outros recursos tecnológicos disponíveis. Além disso, foi feita uma 

entrevista com um dos integrantes do Departamento de Tecnologia da 

Prefeitura Municipal de Capão da Canoa, autorizado pela Secretaria Municipal 

de Educação. 

 

Acreditamos que a produção destes questionários foi interessante para que se 

pudesse colher uma gama maior de dados sobre referido assunto, obtendo 

então, respostas mais concretas, visto que os alunos e professores puderam a 

partir deste questionário, lançar seu ponto de vista ou suas ideias de maneira 

mais liberal e sincera devido ao fato de que o método é totalmente discreto, não 

sendo obrigatório identificar-se, o que passa uma maior segurança para que se 

alcance liberdade de expressão. 

 

Para a conclusão deste trabalho, foi elaborado um Grupo Focal, para que 

pudéssemos dar maior sustentação às discussões aqui abordadas e, para que, 

sob a ótica de diferentes olhares, pudéssemos pensar melhor sobre a inserção 
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da Informática Educativa nesta e, em tantas outras escolas. 

 

Este método foi escolhido por atender às necessidades que se tinham sendo 

que talvez outras metodologias não seriam tão cabíveis quanto esta, para este 

tipo de situação. Pois no grupo focal, a discussão pode ser mais dinâmica e 

interativa, fazendo com que os participantes contribuam mais uns com os 

outros, tornando este momento mais enriquecedor. Para ser realizado este 

método, foi utilizado um telefone celular para fazer a gravação de toda a 

conversa, com prévia autorização de todos os participantes e um computador 

onde foi registrado tudo que era dito. Apesar de autorizar a gravação, não 

serão expostos os nomes dos participantes a fim de preservar a identidade de 

cada um, serão utilizados codinomes. Para orientar a discussão, foi utilizado um 

questionário com sete perguntas. Foram convidados quatro colegas do curso 

de Licenciatura em Informática da Faculdade Cenecista de Osório – FACOS, 

representando “início”, “meio” e “final” de curso e, quatro profissionais: duas 

professoras da mesma instituição de ensino e duas egressas recém-formadas 

pelo curso (citado anteriormente) e atuantes na profissão. 

 

Para fechar os três vieses do estudo de caso, foi feita uma análise dos 

documentos para ter uma visão mais ampla, desde as observações feitas, dos 

dados coletados através dos questionários, entrevistas e Grupo Focal até o que 

se tem assegurado na legislação com intuito de nortear a inserção da 

Informática Educativa no contexto escolar. 

 

Resultados e análises 

 

Resultados dos questionários 

Diretora 

 

É uma pessoa com experiência, possui computador em casa e utiliza-o todas 

as noites para digitação e acesso às redes sociais, blogs e sites com foco em 

educação. Julga ser importante a inserção das TIC no ambiente escolar, mas 

acredita que no meio escolar o processo de avanço das tecnologias não 

acontece com rapidez, pois ainda existem poucos educadores que dominam as 
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ferramentas. 

 

Em relação à escola diz que a mesma dispõe de 3 laboratórios, 4 datashows e 

4 notebooks. Afirma que as tecnologias estão inseridas no currículo escolar, 

que há professores com capacitação para lidar com os ambientes 

informatizados e com suas ferramentas. Afirma ainda, que os professores 

recebem capacitação com frequência da Secretaria de Educação e que os 

alunos utilizam o Laboratório de Informática também com frequência. 

 

Departamento de Informática – SME 

 

Segundo o entrevistado, toda a rede educacional do município de Capão da 

Canoa possui ambientes informatizados com responsáveis com, no mínimo, 

Técnico em Informática. Em algumas escolas, os instrutores possuem curso 

superior. Ele afirma também que os profissionais não recebem nenhum tipo de 

curso de capacitação na área da Informática e que os instrutores que são 

contratados já possuem experiência na área. 

 

Professores 

 

Na distribuição dos questionários, obtivemos um retorno de uma amostragem 

bastante pequena, porém, que nos forneceram importantes informações sobre 

o referido assunto. Entre os entrevistados há uma média de idade de 48 anos, 

16 anos de atuação em sala de aula, e a maioria mulheres. As disciplinas 

ministradas foram História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Literatura, 

Ensino Especial, Espanhol, com isso, pudemos obter uma visão mais ampla 

sobre a importância que a Informática Educativa tem sob os olhares destes 

profissionais nas diferentes áreas que atuam. Todos os professores que 

responderam ao questionário tem computador em casa e, o utilizam 

diariamente para utilização de redes sociais, e-mails, pesquisas, notícias, 

cursos online e produção de trabalhos de aula. Todos os professores 

responderam que utilizam as TIC, porém, somente 5 dos 8 que responderam, 

disseram que já utilizaram o Laboratório de Informática da escola.  
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Destacaram como pontos positivos dessas experiências o fato de que, se o 

trabalho desenvolvido neste ambiente for previamente planejado, as aulas 

podem se tornar muito mais atrativas e interessantes e, como pontos negativos 

que, ainda são muitos, porém, dentre eles foram citados: a falta de 

computadores que atendam a demanda de alunos; a dificuldade que alguns 

professores encontram em mediar a aula através do computador, pois são 

muitos alunos para atender e ajudar a acessar; a lentidão da Internet; o fato de 

que ainda os alunos copiam muita coisa e, foi também citado que a escola não 

disponibiliza o laboratório e um responsável pelo mesmo. 

 

De modo geral, os professores afirmam que as TIC têm bastante a contribuir 

com o desenvolvimento estudantil, porém, se for utilizado cuidadosamente e 

utilizando-se de metodologias coerentes e contextualizadas. 

 

Quando foi questionado se os professores já fizeram algum tipo de curso de 

capacitação, 7 responderam que sim e 1 que não. Destes 7, 6 fizeram curso 

básico e apenas 1 fez um curso mais avançado, em Utilização de Mídias na 

Educação. 

 

Questionando sobre a falta de rapidez no uso do ambiente informatizado dentro 

do contexto escolar, o que se pode observar nas respostas, é que apesar de 

estar cada vez mais buscando inserir a Informática Educativa, a escola 

contemporânea parece ainda muito despreparada para dar tal passo. Faltam 

investimentos na área, principalmente ao que se refere à capacitação de 

profissionais ou, contratação de professores especializados na área. Em 

consequência disso, os professores questionados demonstram preocuparem-se 

com a finalidade deste uso, sabendo que o perfil do aluno atual é, conforme as 

falas, de um sujeito disperso e que ainda não consegue filtrar as informações 

que lhes são pedidas, através de pesquisas, por exemplo. 

 

Alunos 

 

A partir da amostragem de dados recolhidas, totalizando 180 alunos, a média 

de idade dos alunos do Ensino Fundamental é de 12 anos e do Ensino Médio 
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de 15 anos e, o público de contribuintes para a realização da pesquisa foi de 

47% de meninas e 53% de meninos. 

 

Os questionários foram distribuídos para turmas de 5º e 6º ano e, 6ª e 7ª série 

do Ensino Fundamental, e ainda, para turmas de 1º, 2º e 3º ano do Ensino 

Médio. 

 

Deste total de alunos, 166 (92%), disseram que possuem computador em casa 

e, apenas 14 (8%), afirmaram não ter computador, porém, estes que não 

possuem, disseram que procuram meios alternativos para acessá-lo, como 

frequentar lan houses ou ir à casa de familiares e amigos, por exemplo. 

 

Quando questionado sobre a frequência de uso do computador, 100 alunos 

(55,6%) responderam que utilizam o computador diariamente; 39 (21,7%) 

disseram que utilizam frequentemente, sendo duas ou três vezes por semana; 

28 (15,6%) afirmaram que fazem uso esporadicamente (apenas algumas vezes 

por mês, por exemplo) e, 4 (2%) que nunca utilizam o computador. 

 

A questão seguinte, sobre quais atividades os alunos realizam quando 

acessam o computador, percebeu-se que três das atividades estão presentes 

na grande maioria das respostas. A primeira, com alcance de 55% das 

respostas é o acesso a redes sociais. A segunda, com 43%, a utilização do 

computador e da Internet para estudar ou realizar pesquisas e trabalhos 

escolares. E, a terceira, abrangendo 41%, é o acesso em prol do lazer, como 

sites de jogos, revistas e compras. Ainda outra “categoria” pode ser observada, 

o acesso a notícias, contendo 7% das respostas e, outros 6% não informaram. 

Juntamente a este aspecto, podemos observar a grande quantidade de sites 

que os alunos conhecem e acessam. Sendo que destes os três sites mais 

acessados são: Facebook (53%), Google (20%) e Orkut (13%). 

 

Questionando se o aluno usa o computador para estudar e fazer trabalhos, 

97% responderam que sim e apenas 3% que não. 

 

Sobre a utilização do Laboratório de Informática na escola, 27% disseram que 



Revista iTEC  – Vol. V -  Nº 5 - ISSN 2179-7544 - julho de 2014 Página 44 

utilizam ou já utilizaram e, os outros 73% afirmaram que não utilizam o 

laboratório da escola. Pôde-se observar que somente a turma do 1º ano do 

Ensino Médio frequenta o laboratório da escola todas as semanas, pois muitos 

destes alunos fazem o curso Técnico em Informática que a escola disponibiliza. 

As demais turmas utilizam o laboratório muito esporadicamente ou, não 

utilizam. 

 

Quando perguntado se o aluno gostaria de ter aula no Laboratório de 

Informática da escola, 85% dos alunos disseram que sim e, 15% afirmam que 

não gostariam. As principais justificativas para quererem ter aulas ministradas 

no Laboratório de Informática variam entre o desejo de ter aulas mais 

interessantes, legais e interativas com 40 alunos (22,2%) respondendo tal 

justificativa; obter mais conhecimento e a facilidade do aprendizado que o 

ambiente dispõe – 25 alunos (13,9%); entender mais de Informática – 9 (5%) e, 

o auxílio à pesquisa – 7 alunos (3,9%). 

 

E, as justificativas para não querer ter aulas ministradas no Laboratório de 

Informática são, por exemplo, o fato de que a Internet é lenta; os alunos fazem 

muito bagunça e; nota-se também uma visão distorcida da utilização deste 

espaço quando observamos algumas respostas, entre elas que a escola não é 

lugar de estar na Internet e sim de estudar; que se tem perda de tempo no qual 

poderia ser utilizado para outras explicações e, que lá poderia mexer no 

Facebook. 

 

Questionou-se também, se os alunos acreditam que as TIC auxiliam na 

aprendizagem e, 90% deles responderam que sim; 4% acreditam que não e, 

6% afirmam que depende muito da metodologia que é utilizada. Através das 

repostas, pode-se observar que o aluno acredita que a melhora na utilização do 

espaço informatizado da escola se daria através de melhorias na Internet e nos 

equipamentos, se a escola organizasse melhor a utilização do mesmo abrindo 

espaço através de horários (inserção no currículo) ou no turno inverso à aula 

para que todos pudessem utilizar, pois muitos alunos dizem que a melhoria viria 

primeiramente no fato de começar a ir ao Laboratório e/ou, ir mais 

frequentemente. Dizem que é um lugar muito importante para que se possam 
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fazer pesquisas, principalmente. Alguns alunos citam a importância de se ter 

profissionais capacitados para que assim o uso do computador tenha realmente 

uma proposta consistente, e ainda, que a escola poderia incentivar melhor a 

inserção do aluno no ambiente informatizado. Outros sugerem que sejam feitos 

cursos e, também, que troquem o sistema operacional dos computadores da 

escola. 

 

Para encerrar o questionário perguntou-se também aos alunos, porque em sua 

opinião, as TIC não avançam tão rápido nas escolas quanto na sociedade, 

pôde-se observar neste momento que os alunos mantiveram uma postura 

transparente ao dizer que o avanço tecnológico no contexto educacional não é 

rápido como o avanço da mesma em relação à sociedade, porque o próprio 

aluno não se interessa e perde o foco quando tem a oportunidade de utilizar o 

ambiente informatizado da escola, utilizando-o para outros fins como, por 

exemplo, o acesso a jogos e redes sociais. Muitos alunos também citam como 

fator relevante a este fato, a falta de investimento do governo em relação à 

educação e ao professorado. Dizem que a escola não tem verbas e que o 

ensino é carente dessa inovação. Percebem isso na procura dos professores 

por outros recursos, principalmente os livros, porém, afirmam que muitos 

professores não aprovam / não gostam de utilizar o computador nas suas aulas 

ou, não sabem utilizá-lo. E, por fim, dizem também que utilizar o laboratório da 

escola é uma tarefa chata e que os professores muitas vezes não acreditam no 

potencial do aluno, pensam que os alunos vão estragar as máquinas ou não 

entrarão na proposta da aula, fazendo assim, com que o aluno se sinta 

desmotivado a procurar se inserir neste meio. 

 

Análise dos questionários 

 

Fazendo uma análise entre as respostas dos professores e as respostas dos 

alunos, notamos que a maioria dos pontos citados por ambos convergem ao 

que parece demonstrar a realidade da escola. Ambos acreditam que é 

necessário que se tenha um bom planejamento de ensino para que as aulas no 

Laboratório de Informática sejam realmente consistentes e tornem-se atrativas 

e significativas e, ainda relatam a importância de se ter recursos humanos com 
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capacitação para trabalhar neste ambiente, para que assim o ensino seja 

mediado da melhor forma possível tendo foco e garantindo qualidade de 

aprendizagem ao aluno. 

Ambos notam a necessidade de melhorar ou obter mais equipamentos que 

atendam a demanda de alunos, a necessidade de uma Internet mais veloz e o 

fato de que os alunos ainda precisam muito de uma mediação pedagógica mais 

rígida quando se encontram no Laboratório de Informática, pois se dispersam 

com muita facilidade, perdem o foco no ensino e acessam sites de assuntos 

que divergem das atividades, tornando este valioso momento que pode 

contribuir positivamente para sua formação, um fracasso ao alcance do 

objetivo. 

 

Também convergem em suas ideias quando afirmam que as TIC podem 

contribuir para o desenvolvimento e aprendizado dos alunos, porém, utilizando-

se de uma metodologia consistente e coerente aos conteúdos. 

 

As divergências começam a aparecer quando observamos os discursos da 

diretora e do Departamento de Informática. A diretora diz que a Informática 

Educativa se faz presente na escola estando inserida no currículo escolar, o 

que diverge das falas dos professores e alunos. Outro fator seria que, ela 

afirma que a escola conta com pessoas capacitadas para atuar nos ambientes 

informatizados o que é notavelmente diferente do que dizem os outros atores 

sociais que participam deste mesmo meio. O que se pode observar e, talvez 

seja a pretensão da diretora quando faz tais afirmações, é que a escola tem 

curso técnico integrado ao Ensino Médio, porém, somente notou-se essa 

integração na turma do 1º ano. Neste caso sim, tem professores capazes de 

atuar e ministrar aulas com a eficiência que se almeja. Outras divergências 

podem ser vistas quando comparamos as falas quanto à oferta de capacitação 

profissional aos professores que se interessem, por intermédio da Secretaria de 

Educação. A diretora afirma que a escola recebe possibilidade de realizar tais 

capacitações e que elas vêm do governo. Já o que se soube através do 

Departamento de Informática que tem ligação direta à Secretaria de Educação 

do município, é que o governo não oferece tais cursos, pelo contrário, prefere 

contratar profissionais já capacitados e mais, com experiência em docência na 
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área. 

 

 

Resultados do grupo focal 

 

A ideia principal de formar este grupo focal foi a intenção de observar através 

do discurso dos participantes as suas experiências e a visão individual dos 

mesmos sobre o assunto discutido. Através disso, contrapor suas falas que 

representam o lado “profissional” com as análises das falar de alunos e demais 

membros já entrevistados. 

 

Foi possível notar que, de início, os participantes se mostraram um tanto quanto 

acanhados, pois a maioria deles, nunca havia participado desta metodologia 

anteriormente, porém, depois de devidamente explicado o roteiro que iria ser 

seguido e, principalmente, após o início das discussões, todos contribuíram de 

forma bastante positiva. 

 

Análise do grupo focal 

 

A primeira questão, mais voltada à apresentação dos participantes e à busca 

do entendimento sobre como o graduado ou o aluno em processo de formação 

é recebido no mercado de trabalho. Pôde-se observar que os discursos dos 

colegas são bastante parecidos. Relataram que ao entrar nas escolas (para 

estágios solicitados pela Instituição de Ensino ou para estágios remunerados), 

enfrentam dificuldade em encontrar o espaço informatizado em funcionamento, 

tendo que eles próprios organizarem o lugar para isso. Com exceção do Colega 

05, que começou a exercer a docência em um Tele Centro Comunitário, lugar 

onde, segundo ele já dispunha de ambiente bem estruturado e adaptado. 

Porém, ao que se pode perceber, apesar disso foram bem recebidos pelas 

escolas por quais passaram. Já nos discursos das profissionais, observou-se 

que ambas também se assemelham. A maior parte de suas caminhadas quanto 

professoras, foi dando cursos de especialização em grandes empresas ou em 

faculdades que ofertam cursos na área da Tecnologia, então, não enfrentaram 

muitas dificuldades ao que se refere à aceitação, pois a Informática já estava 
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inserida nesses lugares. A única diferença entre essas últimas é que, a 

Profissional 02 iniciou sua profissão dando aulas em uma escola de Ensino 

Médio na disciplina de Introdução a Informática. Disse que a escola tinha uma 

parceria com a faculdade, onde esta selecionava profissionais para atuar dentro 

da escola, visto então que, também obteve uma boa aceitação e não encontrou 

resistência para iniciar seu trabalho na escola. 

 

Na segunda questão, onde o objetivo era observar se os participantes achavam 

importante e, porque achavam importante inserir as TIC no ambiente escolar, 

foi possível observar com  unanimidade, que é sim importante que haja essa 

inserção. Os porquês variam, mas todos acabam se completando. Relatam que 

o aluno contemporâneo pede essa interação, esse contato com a tecnologia e, 

que se for utilizada uma metodologia bem estruturada e condizente com a faixa 

etária do aluno, a aula pode ser dada de forma diferenciada acabando por 

chamar mais a atenção do mesmo. É visto que atualmente as aulas tradicionais 

não prendem tanto a atenção dos jovens quando a vasta gama de ferramentas 

interativas que se encontram nos computadores, por exemplo. Porém, cabe ao 

professor mediar este processo para que, de fato, torne-se uma experiência 

positiva para ambos. Relatou-se também que é interessante dar ao professor 

um treinamento para que este se sinta mais preparado e conhecedor do 

ambiente informatizado. É necessário quebrar o paradigma que muitos 

profissionais ainda trazem de que o Laboratório de Informática é um “depósito 

para crianças”, conforme cita o Colega 03. 

 

Na terceira questão, interrogou-se: “de que forma as TIC poderiam ser inseridas 

no contexto da escola?”, observou-se que, novamente, as falas embora 

diferentes, complementaram-se. É necessário, conforme se observa no 

discurso da Profissional 01 que, se modifique a cultura que os professores e 

equipe diretiva das escolas têm, pois acreditam que o computador é apenas 

diversão. O que está bastante errado, pois o computador é uma ferramenta que 

pode potencializar o estudo e a formação dos alunos, se utilizado corretamente. 

E daí surge à necessidade de capacitar este profissional, para que sejam de 

fato inseridos no contexto. Proporcionar a capacitação do professor para que 

este perca o receio que demonstra ter de se inserir no contexto tecnológico. 
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Além da comodidade que muitos profissionais têm, por não receberem um 

incentivo por parte da escola ou em termos governamentais, existe certo medo 

de ir para o Laboratório de Informática com um grupo de alunos e acabar não 

sabendo dominar a ferramenta ou o Sistema Operacional, por exemplo. Dois 

medos que podem ser facilmente percebidos: o de não saber utilizar o 

computador por apresentar uma interface diferenciada à que se utiliza em casa, 

por exemplo, e o fato de que atualmente os alunos que já nascem inseridos 

neste meio, ou seja, eles entendem por vezes muito mais facilmente do que 

alguns professores que resistem a este contato. O professor contemporâneo 

precisa se desfazer deste mito de que o professor tem que saber sempre mais 

do que o aluno, de que ele tem que ter todas as respostas quando o aluno 

pergunta. Atualmente, se encontram outros perfis, diferentes daqueles antigos. 

Hoje, o professor exerce muito mais o papel de mediador da construção do 

conhecimento e o aluno é muito mais instigado a buscar este conhecimento 

com autonomia. Assim também é no ambiente informatizado, uma troca de 

ideias, de conhecimentos, de possibilidades e formas de uso. Pode-se dizer, 

conforme a colega 06 cita, que “o professor também é aluno”. 

 

Na quarta questão foi interrogado “acreditas que o computador tem a 

capacidade de tornar o aluno interessado e participante ativo dentro do grupo 

escolar em que se insere?”, todos os discursos convergem entre si. Foi citada a 

necessidade de que o professor escolha uma metodologia adequada à faixa 

etária dos alunos e que este, faça a mediação do conhecimento com pulso 

firme, pois muitos alunos também pensam que o computador é apenas 

diversão. Cansam/enjoam muito rápido das atividades, pois são muito ativos. 

Então, é necessário que se busque orientar este aluno, dosando flexibilidade e 

o pulso firme que se precisa. 

 

Na quinta questão, os pensamentos também convergem. A pergunta reflete a 

mudança do perfil do aluno que hoje, já nasce inserido no meio tecnológico. O 

professor de hoje, que não nasceu na “Era Digital” precisa modificar o seu perfil 

para se inserir no meio. Tendo que fazer essa mudança, a pergunta foi, como 

que o participante enxerga a necessidade das TIC dentro da escola e como ele 

lida com isso. Eles dizem novamente que é necessário que o professor se 
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desfaça da imagem de detentor do saber absoluto, que isso atualmente, não 

funciona mais. O professor aprende muito com os alunos e que essa troca 

acaba sendo vista como uma “teia”, uma rede colaborativa em prol da 

construção do aprendizado e, que “o professor ensina como trabalhar e 

aprender” – citado pelo Profissional 01. 

 

Na sexta questão o objetivo foi analisar através dos discursos, porque no 

ambiente escolar a inserção da tecnologia não ocorre com a mesma rapidez 

quanto na sociedade. O Profissional 01 enfatiza que é um processo cultural, 

conforme já havia explicado na questão 03. Já o Profissional 02 e o Colega 04 

convergem dizendo que faltam políticas para isso. Quando procuram no 

regimento das escolas, geralmente não se encontra uma linha sequer sobre a 

inserção ou qualquer citação sobre tecnologia e, que não se insere a tecnologia 

apenas montando um laboratório dentro da escola, é preciso que se tenha uma 

infraestrutura aplicada na educação. 

 

Na sétima e última questão, foi perguntado “como você enxergar a profissão de 

Professor de Informática Educativa e qual a sua importância no ambiente 

escolar”. Pode-se notar que em geral, enxergam-se como responsáveis por 

buscar a mudança e não ficar esperando que aconteça por si só. Também se 

nota uma necessidade de estreitar laços com os demais professores para que 

se forme uma parceria entre a sala de aula e o Laboratório de Informática, 

dando significado à essas práticas, contextualizando-as. É preciso que o 

professor da Informática Educativa estabeleça uma interação e mostre aos 

professores das demais ciências, as diversas ferramentas e as formas de 

aplica-las. E também a possibilidade de trabalhar no ambiente promovendo a 

inclusão de todos os alunos, respeitando limitações, o ritmo de aprendizado de 

cada um e, a forma como cada um aprende melhor. 

 

Considerações finais 

 

Conforme visto neste estudo, é inegável a importância de inserir a tecnologia 

no dia-a-dia dos alunos através do espaço escolar, conforme muitos autores 

citam como, por exemplo, Morin, Lévy e Almeida, bem como, a importância que 
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existe na necessidade da escola se preparar solidamente para que isso 

aconteça. Esse processo de preparação pelo qual a escola precisa passar vai 

desde a mudança cultural da própria filosofia da escola até a mudança de 

paradigmas dos professores de todos os campos do saber, conforme afirma 

ALMEIDA (2000). 

 

É preciso que se entenda que a Informática Educativa aposta na 

interdisciplinaridade do conhecimento e, na construção deste de forma 

autônoma, porém, coletiva (LÉVY, 1998). E ainda, aposta numa renovação 

educacional (ALMEIDA, 2000) impetrada através da observação do 

comportamento do aluno dentro da sala de aula na atualidade. Visa ainda, a 

importância de um bom planejamento de ensino e de uma metodologia 

consistente, como em qualquer outra disciplina, para que tudo transcorra bem 

e, para que o objetivo da Informática Educativa seja alcançado com êxito. 

 

Através das análises feitas sob a observação das falas de alunos e professores 

da escola pesquisada, notou-se que a utilização dos recursos providos pela 

tecnologia e, consequentemente, pela Informática Educativa está deixando a 

desejar. Pelo que se pôde observar, o espaço poderia ser melhor aproveitado, 

de forma a contribuir muito mais e, enriquecedoramente, para o aprendizado 

dos alunos e pluralizar as práticas docentes dos professores, tornando o 

processo de ensino mais dinâmico. Acredita-se que o objetivo principal deste 

trabalho, de observar de que forma as TIC são utilizadas pelos professores da 

escola em favor do aprendizado, foi atingido a partir do momento em que 

conseguimos ver a realidade do lugar quanto à referida questão. 

 

Porém, o foco aqui não é criticar nem menosprezar a escola por conta disso, 

mas sim, convidá-la a repensar as possibilidades existentes quando se utiliza a 

Informática Educativa no ambiente escolar, visto que a escola possui todo um 

aparato tecnológico que poderia ser melhor utilizados pelos professores para 

complexificar o ensino de seus alunos. Convidar esta instituição de ensino a 

fazer uma releitura do espaço informatizado em prol dos alunos, professores e 

da própria escola, vistas as vantagens que esta prática oferece. 

Através de falas de diferentes olhares sobre a questão, de uma forma interna à 
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escola (realização de questionários com alunos e professores) ou de uma forma 

externa à escola (realização do Grupo Focal com profissionais de Informática 

Educativa e, futuros profissionais da mesma), embora se observe alguns pontos 

negativos como o fato de que os alunos ainda não mantém uma postura 

madura para se utilizarem do vasto potencial do computador no ambiente 

informatizado ou, ainda, a falta de capacitação dos professores para que seja 

possível atuar dentro deste ambiente com eficiência e dentro da “proposta” que 

a Informática Educativa trás, podem-se realçar os pontos positivos que 

permeiam este estudo, como a possibilidade de instigar o espírito crítico e 

questionador do aluno, fazer como que ele inquiete-se com as “verdades 

incisivas” e vá buscar novas verdades, a fim de ressignificar os conhecimentos 

pré-adquiridos e, ainda, unificar o ensino de forma significativa, trazendo os 

conhecimentos e conteúdos da sala de aula para dentro do Laboratório de 

Informática e também para a realidade do aluno. 

 

O foco, tanto à escola, quanto a pesquisas futuras sobre este assunto, é 

demonstrar o quanto a utilização adequada do computador pode se tornar uma 

ferramenta aliada ao professor e contribuinte ao crescimento do aluno. Bem 

como a capacitação através da formação pedagógica dos professores para que 

se tornem aptos a fazerem uso deste espaço no âmbito escolar. Não se faz 

aqui apologia à substituição de uma forma de ensino pela outra, mas sim, a 

agregar as diversas formas de ensinar para que o aluno tenha assegurada a 

democratização do próprio ensino. 
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Resumo 

 
O presente artigo descreve o objeto de aprendizagem Jogo dos 7 Erros, direcionado aos alunos da 
Educação Infantil e do Ensino Fundamental. O jogo leva em consideração os eventos de instrução de 
Gagné, e tem como objetivo trabalhar a percepção, capacidade de observação, coordenação motora 
fina e raciocínio dos alunos. 

 

Palavras-chave: objetos de aprendizagem - eventos de instrução de Gagné. 

 

Abstract 

 
This article describes the learning object Game of 7 Errors, directed to students from kindergarten and 
elementary school. The game takes into account Gagné of instructional events, and aims to work 
perception, observation skills, fine motor skills and reasoning of the students. 

 

Keyword: learning objects - instruction event Gagné. 

 

 

Introdução 

 

Cada vez mais aumenta a quantidade de recursos digitais de aprendizagem 

disponíveis gratuitamente na Internet para que professores os utilizem de forma 

personalizada em suas aulas, ou simplesmente para que os alunos acessem e 

interajam com estes recursos, realizando uma aprendizagem informal. Estes 

recursos são muito atraentes aos estudantes, cabe ao professor aproveitar esta 

motivação dos alunos e fazer uso dos mesmos para fins educacionais. 

 

                                                 
1
Acadêmicos do curso de Licenciatura em Informática – FACOS/CNEC 

2
Mestra em Ciências da Computação – UFRGS. Coordenadora e professora do curso de Licenciatura 

em Informática – FACOS/CNEC. 
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Estes recursos são chamados de Objetos de Aprendizagem (OA), os quais tem o 

intuito de apoiar a aprendizagem e serem reusados em diferentes contextos. 

Existem muitos tipos de OA, cada um com suas particularidades de acordo com seu 

objetivo. Tem objetos que servem para transmitir determinado conceito, expõem 

uma sequencia de material instrucional, com o mínimo de interatividade. Outros 

objetos simulam um sistema ou procedimento real onde permitem que os alunos 

obtenham ou manipulem os dados daquela situação verificando o que acontece. 

Existem objetos que permitem praticar certos procedimentos através de tarefas, 

atividades, exercícios, fazendo com que o aluno tenha mais interatividade com o 

objeto, e recebendo o retorno das suas interações, que geralmente é o seu 

desempenho.  

 

O OA, denominado Jogo dos 7 Erros descrito neste artigo serve para entreter 

através de uma atividade que é encontrar erros em imagens. O aluno interage com 

o objeto, brincando, e também desenvolve algumas capacidades como raciocínio, 

percepção, capacidade de observação e coordenação motora fina. 

 

O artigo está estruturado da seguinte maneira, a seção 2 apresenta os Objetos de 

Aprendizagem, a seção 3 descreve os eventos de instrução de Gagné, a seção 4 

aborda os aspectos de construção do jogo dos 7 erros e por fim, a seção 5 

apresenta as considerações finais. 

 

Objetos de aprendizagem 

 

O termo Objetos de Aprendizagem (OA) se popularizou em 1994 por Wayne 

Hodgins quando ele nomeou seu grupo de pesquisa CedMA de Learning 

Architectures, APIs and Learning Objects. Depois de sua popularização, o termo 

Objeto de Aprendizagem começou a ser conceituado e muitas definições foram 

surgindo.  
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Segundo a IEEE-LTSC um OA é “qualquer entidade, digital ou não, que pode ser 

utilizada, reutilizada ou referenciada durante o processo de aprendizagem que utilize 

tecnologia” (2002, p. 6). Segundo Spinelli (2005), um objeto virtual de aprendizagem 

é um recurso digital reutilizável que ajuda na aprendizagem de algum conteúdo e 

também estimula o desenvolvimento de capacidades pessoais, como a criatividade 

e a imaginação. Assim, um objeto pode tanto representar um único conceito quanto 

englobar todos os conceitos de uma teoria. Pode ainda compor um percurso 

didático, envolvendo um conjunto de atividades, focando em determinado aspecto 

do conteúdo envolvido, ou formando a metodologia adotada para determinado 

trabalho. Willey (2000, p. 7) diz que “um objeto de aprendizagem é qualquer recurso 

digital que possa ser utilizado para o suporte ao ensino”.  

 

Um Objeto de Aprendizagem pode ser composto de todo tipo de mídia, como texto, 

vídeo, som, gráfico, animação, entre outros. O tipo de mídia a ser utilizada depende 

do objetivo do OA e da potencialidade e limitações da tecnologia escolhida para o 

desenvolvimento. A implementação de um objeto pode ser realizada com o uso de 

ferramentas específicas para o desenvolvimento de objetos de aprendizagem, como 

o HotPotatoes
3
, Ardora

4
, ZonaClic

5
, Educa LIM

6
, entre outras, bem como com o uso 

de linguagens de programação, como HTML
7
, JavaScript

8
, PHP

9
, entre outras. 

 

O projeto de um OA é uma tarefa multidisciplinar, pois deve levar em consideração 

aspectos inerentes as teorias de aprendizagem, bem como aplicar o conhecimento 

da área de Interação Homem-Máquina, Engenharia de Sistemas, e levar em conta 

as potencialidades e limitações da tecnologia utilizada. 

 

                                                 
3
 http://webeduc.mec.gov.br/webquest/index.php 

4
 http://webardora.net/index_cas.htm 

5
 http://clic.xtec.cat/es/index.htm 

6
 http://www.educalim.com/cinicio.htm 

7
 http://pt.wikipedia.org/wiki/HTML 

8
 http://pt.wikipedia.org/wiki/Javascript 

9
 http://pt.wikipedia.org/wiki/PHP 
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 Eventos de Instrução de Gagné 

 

Robert Gagné definiu um modelo de projeto instrucional, denominado “Os nove 

eventos de instrução”, também chamado de “condições de aprendizagem”. Estes 

nove eventos são (Gagne, Wager, & Briggs, 1992 apud Mahnaz, 2001): 

 

 Evento 1: Ganhar Atenção – Apresentar um bom problema, uma nova situação 

ou uma nova ideia para chamar a atenção dos alunos.  

 

 Evento 2: Informar o objetivo de aprendizagem – de alguma maneira, o estudante 

deve saber o tipo de performance que será usado como indicativo de 

aprendizagem. O objetivo deve estar claro para que o aluno saiba o que ele vai 

aprender e do que ele será capaz depois de trabalhar com o objeto de 

aprendizagem. 

 

 Evento 3: Recuperação de conhecimentos prévios necessários à aprendizagem – 

estimular a lembrança de aprendizagem anteriores, relacionando a nova 

informação com o conhecimento prévio.  

 

 Evento 4:  Apresentação do Material Instrucional – a apresentação do material 

deve ser apropriada ao assunto abordado, pois influencia diretamente na 

percepção seletiva do estudante, e pode estimular ou não o aluno a continuar. 

 

 Evento 5: Orientação da Aprendizagem - sugerir uma linha de raciocínio que 

presumidamente levará à aprendizagem desejada. Dependendo do assunto 

abordado e do estudante, a quantidade e o tipo de orientação podem variar. 

 

 Evento 6: Obtenção Gradual do Desempenho do Estudante - após um 

determinado tempo de estudo, é necessário verificar como está se processando a 

aprendizagem do estudante. 
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 Evento 7: Oferecimento de Retorno sobre o Desempenho - oferecer retorno ao 

estudante sobre seu desempenho após intervalos frequentes.  

 

 Evento 8: Avaliação do Desempenho – diz respeito ao professor reunir provas 

formais e convincentes (válido e confiável) em relação ao desempenho do aluno.  

 

 Evento 9: Aumento da Retenção e da Transferência – novas tarefas devem ser 

fornecidas para melhorar a compreensão do aluno e para assegurar a 

transferência de aprendizagem. Este evento é acionado após a avaliação de 

desempenho do estudante, e quando o mesmo tiver conseguido um grau 

considerado adequado. 

 

Estes eventos são usados como modelo para o projeto e desenvolvimento de 

recursos didáticos digitais. O ideal é que todos os eventos sejam contemplados no 

OA, mas dependendo do tipo e do objetivo do objeto não há a necessidade da 

aplicação de todos os eventos. 

 

Desenvolvimento do Jogo dos 7 Erros 

 

De acordo com a definição de Willey (2000), considera-se que o Jogo dos 7 Erros
10

 

é um objeto de aprendizagem pelo fato de que ele é um recurso digital que pode ser 

usado para apoio a aprendizagem. O objetivo deste OA é trabalhar a percepção, a 

capacidade de observação, a coordenação motora fina e o raciocínio dos alunos. 

 

A implementação do Jogo dos 7 erros envolveu algumas linguagens de 

programação e ferramentas. Através do programa Cloud9 IDE
11

 foi possível a 

programação do jogo, como animação e funcionamento, tornando esta ferramenta o 

principal recurso deste projeto. As linguagens usadas para a implementação foram o 

                                                 
10

 http://weride.com.br/seteerros/ 
11

 https://c9.io/ 
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PHP, o gerenciador de banco de dados MySQL
12

, o HTML, o CSS
13

 e JavaScript. O 

layout do jogo e a organização das páginas desenvolvidas foram feitos através da 

ferramenta CorelDRAW
14

. Através do Adobe Photoshop
15

 foi possível fazer a edição 

das imagens, mostrando os erros para que houvesse as diferenças de uma para a 

outra, tornando possível a “criação” da imagem com os erros a serem observados e 

marcados. 

 

O Jogo dos 7 Erros contempla 7 eventos de instrução de Gagné, como descrito e 

exemplificado a seguir. 

 

A Figura 1 mostra a página inicial do Jogo dos 7 Erros, contemplando o Evento 1 

Ganhar Atenção, através das cores e das miniaturas de imagens de personagens 

infantis, o que motiva o aluno pelo fato de que ele pode conhecer os personagens e 

ficar curioso para ver as imagens e tentar descobrir as diferenças entre elas. O jogo 

possui algumas configurações como a opção de mostrar ou não a pontuação final, 

escolher o nível, entre Fácil, Médio e Difícil, que podem ser acessadas no botão 

“Opções”. 

 

 

Figura 1: Página inicial do Jogo dos 7 Erros. 

                                                 
12

 http://pt.wikipedia.org/wiki/MySQL 
13

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Css 
14

 http://www.corel.com/corel/ 
15

 http://www.adobe.com/br/products/photoshopfamily.html 
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O Evento 2 Informar o objetivo de aprendizagem é contemplado através da opção 

“Sobre o Jogo”. Nessa opção são descritos os objetivos do OA, explicando ao 

usuário que após fazer uso deste objeto, tanto a criança, o adolescente ou qualquer 

pessoa que interaja com o jogo terá a possibilidade de desenvolver de forma válida, 

habilidades como observação, percepção, coordenação motora e raciocínio, como 

mostra a Figura 2. 

 

 

Figura 2: Descrição do objetivo do Objeto de Aprendizagem. 

 

O objeto apresenta ao aluno a ideia principal do jogo, com a utilização de miniaturas 

das imagens, animação dos ícones de marcação, ou seja, o sinal de “ ” e o de 

errado “ ”, que aparecem na tela em pontos diferentes, quebrando a rotina e 

mantendo a atenção do aluno, contemplando assim o Evento 4 Apresentação do 

material Instrucional. 

 

Para contemplar o Evento 5 Orientação da Aprendizagem buscou-se orientar o 

aluno através da animação de imagens na tela, com uma barra de texto no rodapé 

das imagens apresentadas, com o ícone “Ajuda”, que orienta através de som e 

imagens, e caso o aluno queira trocar de imagem pode escolher a opção “Trocar”.  
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O Evento 6 Obtenção Gradual do Desempenho do Estudante é contemplado 

através da contagem dos erros e acertos do aluno, que são mostrados acima a 

direita na tela, conforme a Figura 3. 

 

Para contemplar o Evento 7 Oferecimento de Retorno sobre o Desempenho, a cada 

tentativa do aluno em encontrar um erro durante a sua interação com o jogo a 

imagem fica marcada com um “ ” para identificar os acertos. Caso o aluno clique 

em algum lugar que não contém erro, aparece um “ ” para informar ao aluno que 

naquele local não tem erro, depois a marcação do erro desaparece para que a 

imagem não fique muito poluída se o aluno errar muitas vezes. A Figura 3 mostra o 

retorno que o OA oferece sobre o desempenho do aluno.  

 

Figura 3: Retorno do desempenho do aluno através de marcações que representam acertos e erros. 

 
Pode-se considerar que o OA contempla o Evento 8 Avaliação do Desempenho pelo 

fato de que o objeto mostra a pontuação dada a cada acerto, e ao final de cada 

etapa, quando o aluno consegue encontrar os 7 erros é apresentada uma 

mensagem de felicitação pelo desempenho atingido, como ilustrado na Figura 4. 
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Figura 4: Mensagem de parabéns pelo desempenho. 

 

 

Considerações finais 

 

Neste trabalho considera-se o Jogo dos 7 erros um objeto de aprendizagem pelo 

fato de que ele é um recurso digital que pode ser utilizado para desenvolver 

algumas habilidades. A aplicação dos eventos de instrução de Gagné enriquece o 

jogo em termos de aquisição de conhecimento, de motivação e de satisfação do 

aluno, fornecendo as condições necessárias para a aprendizagem. 

 

Acredita-se que o jogo é bastante completo, porém, ele ainda pode ser aprimorado 

com a inclusão de outros tipos de mídia como sons e animações, e é interessante a 

inclusão de mais imagens para que o aluno possa interagir com o objeto e não 

haver muita repetição de imagens. 

 

 

Referências 

 

GAGNÉ, R. M., WAGER, W. W. , BRIGGS, L. J. (1992). Principles of instructional 

design (4
th

 ed.), New York: Holt, Rinehart and Winston. 

 



 

Revista iTEC  – Vol. 5 – Nº 5 - ISSN 2179-7544 – julho de 2014 Página 63 

 

 

 

IEEE. Learning Technology Standards Committee (LTSC). Draft Standard for 

Learning Object Metadata. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. 

LTSC (2002). Learning technology standards committee website. Disponível em: 

http://ltsc.ieee.org/wg12/files/LOM_1484_12_1_v1_Final_Draft.pdf. Acessado em 

abril de 2013. LTSC, 2002. 

 

MAHNAZ, M. Applying Constructivist and Objectivist Learning Theories in the 

Design of A Web-Based Course: Implications for Practice. In.: Educational 

Technology & Society 4 (3) 2001. ISSN 1436-4522 Disponível em: 

http://www.ifets.info/journals/4_3/moallem.html. Acessado em abril de 2013. 

 

SPINELLI, Walter. Aprendizagem Matemática em Contextos Significativos: 

Objetos Virtuais de Aprendizagem e Percursos Temáticos. 2005. Dissertação de 

Mestrado em Educação – USP – Universidade de São Paulo. São Paulo, 2005. 

 

WILEY, D. A. (2000). Connecting learning objects to instructional design 

theory: A definition, a metaphor, and a taxonomy. In D. A. Wiley (Ed.), The 

Instructional Use of Learning Objects: Online Version. Disponível em: 

http://reusability.org/read/chapters/wiley.doc. Acessado em abril de 2013. 

 
 

 



 

Revista iTEC  – Vol. V - Nº 5 - ISSN 2179-7544 – julho de 2014 Página 64 

 

 

Jogos eletrônicos no contexto escolar: uma visão a partir dos 

alunos da escola Major Antônio de Alencar 
 

Douglas Vaz
1
 

 

Resumo 

 
Esse artigo investigou as preferências e comportamentos de vários alunos quanto ao uso de jogos 
eletrônicos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Major Antônio de Alencar, localizada em 
Osório, interagindo com os alunos e descobrindo quais suas preferências em relação aos jogos, e 
quanto tempo passam diante do computador. 

 

Palavras-chave: jogos – informática – escola - laboratório de informática - comportamento. 

 

Abstract 

 
This article investigated the preferences and behaviors of several students on the use of electronic 
games in the Municipal School of Elementary Education Major Antonio de Alencar, located in Osório 
City, in Rio Grande do Sul State, interacting with students and finding out what their preferences in 
relation to games, and how long they spend on the computer. 

 

Keywords: games – computers – school - computer lab - behavior. 

 

As tecnologias em prol da educação 

 

O desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) está 

diretamente atrelado a uma evolução que se iniciou por meio dos correios, 

passando aos programas de rádio e TV, vídeos, computadores e chegando até às 

sofisticadas transmissões e conferências via satélite, tendendo a evoluir e se 

modificar frequentemente. Em uma sociedade fortemente marcada pela 

dependência em relação às Tecnologias da Informação e Comunicação, é possível 

perceber a emergência de diversas questões, inclusive aquelas ligadas à educação 

e à produção de conhecimentos que se efetivam através dessas tecnologias. 

Questões que podem constituir assuntos polêmicos, dentro ou fora da escola. As 

Tecnologias da Informação, que aqui serão mencionadas como TIC, abrem novas 

possibilidades de ensino e práticas educativas que podem ser desenvolvidas com as 

crianças desde que entram no mundo do ensino. 

                                                 
1
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Várias ferramentas estão disponíveis para ensinar e interagir com as crianças, como 

por exemplo, o computador, nas suas mais variadas formas e características; a 

Internet, que possibilita o acesso a uma quantidade incalculável de dados e 

informações associadas ao ensino e aprendizado disponíveis a todos; os softwares 

e sistemas onde o foco é a educação, que utilizam de ferramentas voltadas ao 

ensino, além de outras ferramentas diversas que surgem e se modificam 

constantemente. 

 

Outra alternativa bastante utilizada para ensinar dentro e fora da sala de aula é o 

uso dos jogos pedagógicos e educativos, que de forma lúdica e interativa trazem à 

criança inúmeras possibilidades de criar e transformar as coisas do seu jeito, 

construindo novos conhecimentos e habilidades.  

 

Segundo Tapscott (1999, p. 59), a nova geração está acostumada com ambientes 

flexíveis sobre os quais têm influência, como os próprios computadores. Dessa 

forma, eles querem ter opções de escolha e o poder de experimentar e personalizar 

de acordo com suas preferências. Com isso, a personalização juntamente com a 

multimídia e a narrativa, pode ser considerada a base dos jogos eletrônicos. 

 

Com a disseminação do computador nas últimas décadas, os jogos eletrônicos 

estabelecem, hoje em dia, uma das atividades mais frequentes entre crianças. Com 

sua evolução, esses games ganharam novos recursos e possibilidades, agregando 

imagens, sons e vídeos cada vez mais realistas, onde o jogador tem autonomia para 

interferir e modificar a seu gosto. Integrados por eventos rápidos, móveis e 

simultâneos, demandam coordenação de variáveis interagentes e, para tanto, 

habilidades de representação espacial dinâmica e atenção visual distribuída 

(Greenfield, 1988, p. 154). Redirecionada a um contexto de aprendizagem, a prática 

de jogos eletrônicos pode ser utilizada como uma possibilidade na elaboração de 

habilidades de planejar, gerar e avaliar hipóteses, contribuindo para a flexibilidade 

cognitiva, a lógica e a criatividade da criança. 

Assim, este trabalho busca saber como as crianças de uma escola do Município de 

Osório se relacionam com os jogos eletrônicos, esse artigo trouxe uma abordagem a 
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esses alunos, interagindo com eles, buscando saber quais as suas preferências em 

relação aos jogos eletrônicos, através de um questionário que foi respondido 

individualmente pelos alunos de 3º, 4º e 5º ano do Ensino Fundamental. 

 

O jogo eletrônico é um tipo de tecnologia, que quando se tem o conhecimento de 

como este pode ser utilizado de forma educativa, pode contribuir para uma aula, 

onde se aprende brincando. 

 

Os jogos eletrônicos 

 

Os jogos eletrônicos fazem parte dessas mídias de comunicação em massa, e os 

mesmos propiciam diversão sem precedentes para as crianças, jovens e também 

adultos. Além disso, a indústria dos videogames e jogos de computador é uma das 

maiores e mais crescentes no mundo todo, se equiparando à indústria bilionária do 

cinema em arrecadação, e está em constante desenvolvimento e expansão. 

 

Os games de computador também estão chegando a patamares que eram 

impossíveis de se pensar a alguns anos, pois já conseguem, além de imitar a 

realidade, simular aspectos mais perfeitos que a própria realidade em si, além de 

propiciar novas interatividades, podendo ser voltados e usados para diversas 

finalidades, e não apenas como diversão. 

 

A influência dos jogos eletrônicos na sociedade é enorme, envolvendo aspectos 

positivos e negativos que devem ser balanceados e postos em questão. Influenciam 

e até beneficiam desde crianças e jovens que conseguem ganhar raciocínio lógico e 

aprender conceitos teóricos e até provocar comportamentos nas pessoas, como, por 

exemplo, incentivar jogadores para se alistarem no exército ou em outras profissões 

simuladas nos games. 

 

Antes de falarmos sobre jogo e educação é preciso retroagir ao conceito de cultura 

lúdica, que segundo Brougére (2009, p.5) explicita: 
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A criança adquire, constrói sua cultura lúdica brincando. É o conjunto de sua 
experiência lúdica acumulada, começando pelas primeiras brincadeiras de 
bebê, evocadas anteriormente, que constitui sua cultura lúdica. Essa 
experiência é adquirida pela participação em jogos com os companheiros, 
pela observação de outras crianças (podemos ver no recreio os pequenos 
olhando os mais velhos antes de se lançarem por sua vez na mesma 
brincadeira), pela manipulação cada vez maior de objetos de jogo. 

 

Adentrar no mundo da criança é entrar no mundo da fantasia, dos brinquedos e dos 

jogos, os quais ela utiliza na relação com as pessoas ao seu redor. Ao ser chamada 

a brincar, usando os jogos iniciais, a criança descobre a lógica de funcionamento de 

várias habilidades e ferramentas, posteriormente utilizadas no contato com outras 

crianças e adultos. Os adultos, pais e professores, devem observar o envolvimento 

da criança com os brinquedos e jogos, o que dará pistas para conhecê-la melhor, 

saber dos seus desejos, medos, alegrias, competências e habilidades. Enfim, esse 

é o momento de conhecê-la melhor e a partir daí planejar ações para seu cotidiano 

que atendam aos seus desejos e às suas reais necessidades. 

 

Para Vygotsky (1994, p. 65), o brincar e a interação com os jogos possibilitam às 

crianças aprenderem regras e sujeitarem-se às ações impulsivas pela via do prazer. 

Logo, para ele, os jogos atuam como elementos mediadores entre o conhecimento 

já cristalizado, construído, presente no nível de desenvolvimento real, nas 

possibilidades e potencialidades existentes na Zona de Desenvolvimento Proximal 

(ZDP). A ZDP se caracteriza pela faixa intermediária entre aquilo que o sujeito já é 

capaz de fazer sozinho sem a ajuda do outro e as suas possibilidades de ampliar o 

seu desenvolvimento e aprendizagem. Nesse espaço de transição, os novos 

conhecimentos estão em processo de elaboração e, frente à mediação dos 

instrumentos, signos e interlocutores, serão consolidados e ou ressignificados. 

 

Os jogos eletrônicos de diferentes narrativas e conteúdos atuam na Zona de 

Desenvolvimento Proximal dos sujeitos, de forma lúdica, prazerosa e atrativa. 

Vygotsky (2007, p. 112) observa que, ao pensar num jogo ou numa brincadeira, a 

criança realiza seus desejos, porque ela age. A imaginação, a interpretação e a 

vontade, constituem processos internos conduzidos pela ação externa e ocorrendo 
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uma reprodução da situação real, além da criação da Zona de Desenvolvimento 

Proximal da criança. 

 

Para Greenfield (1988, p. 59), os jogos eletrônicos são reconhecidos por facilitar o 

ensino‐aprendizagem de assuntos complexos e por desenvolver importantes 

habilidades, como resolução de problemas. Torna‐se importante que escolas e 

professores aproveitem esses novos espaços educativos e essas novas formas de 

aprender que têm surgido na sociedade, aproximando‐se, dessa forma, do contexto 

em que vivem os alunos. 

 

Os jogos para computador surgiram em meados da década de 1960, com o jogo 

Spacewar, desenvolvido por um grupo de estudantes do Massachusetts Institute of 

Technology (MIT). Nas décadas de 1970 e 1980, os computadores pessoais ficaram 

mais potentes e os jogos eletrônicos se popularizaram. Surgiram jogos de aventura, 

de quebra-cabeças, de estratégia e de ação. Outros jogos também simulam 

esportes, como futebol, golfe, corridas, etc. 

 

Quando propomos que os jogos eletrônicos sejam trazidos para o espaço escolar, 

como forma de encorajar certa disponibilidade de vida, falamos de abertura aos 

acontecimentos, do inesperado, da saída de nossos esconderijos, não para 

entrarmos no mundo das tecnologias, mas para expressar, agir, dividir o que 

sabemos e aprendermos com os jogos eletrônicos o que ainda não sabemos 

(FISCHER, 2005). O uso dos jogos eletrônicos nas escolas poderá transformar 

alguns gostos e ideias dos estudantes e cabe aos profissionais da educação 

participarem como agente desta transformação, preparando os alunos para que 

todos tenham acesso a esses jogos. 

 

Um sistema de classificação bastante interessante de jogos eletrônicos é o proposto 

por Myers (2003), que considera o desenvolvimento, a finalidade do jogo e as 

interações simbólicas entre jogo e jogador, que se modificam em cada gênero. Para 

Myers, os jogos eletrônicos foram desenvolvidos mediante duas exigências de 

aptidão: a reação física, baseada na coordenação viso motora e agilidade e o 
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planejamento estratégico, baseado no planejamento de ações, no pensamento 

reversível e na simulação.   

 

Os jogos de reação física estão nas seis subcategorias abaixo, derivadas de 

expressões cristalizadas na área dos games (FRAGOSO, 1996, s/n): 

 
Jogos de tiro ao alvo: enfatizam a coordenação viso-motora. Jogos de 
combate: os usuários precisam estabelecer ou evitar contato com as 
situações que são exibidas na tela. Jogos de plataforma: o jogador precisa 
navegar por edifícios que se assemelham a labirintos, andaimes e escadas, 
evitando perigos e colecionando símbolos. Jogos adaptados de outras 
mídias visuais: são aqueles baseados em filmes. Jogos de esportes: 
simulam digitalmente, com variável nível de detalhe e precisão, diferentes 
esportes da vida real. Jogos de corrida: caracterizados por serem um tipo de 
simulação que descreve as corridas. 
 

Já os jogos de estratégia apresentam duas subcategorias: os jogos que se 

desenvolvem em torno de um enredo: é o caso dos RPG (Role-playing game), 

MUDs (Multi-User Dungeon, ou RPG multijogadores), quebra-cabeças de aventuras, 

e os jogos que se desenvolvem dentro de uma lógica abstrata: os jogos de cartas, 

os demais quebra-cabeças, os jogos de tabuleiro no computador e os God Games, 

jogos de enredo que se baseiam na lógica abstrata. 

 

De acordo com Shaffer (2005, p. 89), o uso de computadores em sala de aula 

produz muitos benefícios. De acordo com ele, 

 
Resultados de centenas de estudos revelam que, literalmente, os 
estudantes do Ensino Fundamental aprendem mais e relatam apreciar mais 
a escola quando recebem algum tipo de Instrução Assistida por 
Computadores (CAI). 

 

O uso regular de programas e exercícios durante as primeiras séries do Ensino 

Fundamental parece melhorar as habilidades básicas de leitura e matemática das 

crianças – particularmente de estudantes desfavorecidos ou com diferentes 

dificuldades (Clements e Nastasi, 1992; Fletcher-Flinn e Gravatt, 1995; Lepper e 

Gurtner, 1989). Porém, de acordo com esses mesmos autores, a CAI beneficia 

melhor o aluno quando os mesmos têm acesso às orientações dos tutoriais, além 

dos exercícios simples. 
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De acordo com Mattar, em seu livro Games em Educação: Como os Nativos Digitais 

Aprendem: 

 
Na escola, o ensino de um conteúdo descontextualizado que o 
aluno tem de decorar, passiva e individualmente; nos games, o 
aprendizado em simulações que o próprio jogador ajuda a 
construir, ativa e colaborativamente. (2009, p.8). 

 

Procedimentos metodológicos 

Contexto da Escola Escolhida 

 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Major Antônio de Alencar foi fundada no 

dia 02 de maio de 1968, com o nome original de Escola Maria Teresa Vila Nova 

Castilhos. Localizada no bairro Lomba (hoje o atual bairro Caravágio), teve como 

primeira diretora a professora Maria Zilda Ribeiro Pereira, e atendia uma clientela de 

45 alunos. Pela Lei de 1981 em 09 de agosto de 1983, a escola muda de 

designação para Escola Municipal Major Antônio de Alencar, nome que se estende 

até hoje. 

 

Com a explosão demográfica no município de Osório, houve necessidade de 

ampliação da escola, sendo que hoje funciona na Av. Marcílio Dias, no bairro 

Caravágio, sob a direção da professora Ana Maria de Jesus Lemos, atendendo uma 

média de 400 alunos, distribuídos em turmas de Pré-Escola, Educação Infantil e 

turmas de 1º a 5º ano do Ensino Fundamental de nove anos. 

 

 A proposta pedagógica da escola compromete-se com o desenvolvimento das 

potencialidades do aluno, contribuindo para a integração e socialização deste, 

possibilitando novas aprendizagens. Com este objetivo, foi criado o Projeto de Turno 

Integral como complemento do ensino escolar, a fim de ampliar os conhecimentos 

do educando, promovendo a sua emancipação para a vida social. 
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Contexto da pesquisa 

 

Como método para observação dos resultados, realizou-se uma pesquisa com 

alunos das Séries Iniciais da Escola Municipal de Ensino Fundamental Major 

Antônio de Alencar, abrangendo alunos do 3º ao 5º ano dessa escola. Para a 

escolha da escola, buscou-se uma que atendesse alunos das Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental, que se tornaram o foco da pesquisa. A escola também deveria 

ter um Laboratório de Informática disponível aos alunos, tanto para aulas durante a 

semana quanto para pesquisas e acesso dos mesmos. A escola possui todos os 

requisitos acima mencionados, portanto se fez ideal para a escolha e realização do 

questionário com os alunos de 3º ao 5º ano da escola. Na escola Major Antônio de 

Alencar, participaram da pesquisa alunos de diferentes classes sociais e culturais, 

onde questões foram feitas objetivando descobrir os hábitos dos alunos em relação 

aos jogos de computador, que tipos de jogos são escolhidos e com que frequência 

esses jogos são usados. 

 

O questionário (Figura 1) disponível aos alunos era acessado através do Google 

Docs, apresentando um layout claro e de fácil entendimento aos alunos. 
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Figura 1: Questionário aplicado aos alunos.  Fonte: Autoria Própria, 2012. 

 
Para responder o questionário, os alunos foram convidados a participar durante a 

aula de Informática com a professora Paloma Delgado de Oliveira, que os orientou 
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como deveriam proceder para responder as questões. Cada aluno sentou em frente 

a um computador, onde pôde acessar o questionário online e responder 

individualmente as questões, que foram automaticamente transferidas para um 

banco de dados constantemente atualizado. 

 

É importante salientar que foi aplicado o questionário com alunos de uma mesma 

escola, como forma de aproximação empírica. Os resultados provenientes desse 

questionário não devem ser generalizados, pois condizem apenas à realidade da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Major Antônio de Alencar, se restringindo 

à mesma, e não a todas as escolas do município ou região. 

 

Com base nos resultados desse questionário, foi realizada uma análise, buscando 

traçar um perfil de aluno encontrado na escola escolhida. Estimativas envolvendo 

porcentagens foram realizadas, focando-se em cada item, analisando os resultados. 

 

Tabulação dos dados 

 

Entre as turmas que participaram da entrevista, todos os alunos presentes 

responderam ao questionário, não fazendo objeção a respondê-lo. As entrevistas 

ocorreram entre os dias 18 e 28 de setembro de 2012, todas ocorrendo pela parte 

da manhã, no Laboratório da Escola. 

 

No Gráfico 1, percebemos que a maioria dos alunos que responderam ao 

questionário, pertence ao sexo masculino, atingindo 61% do total.  Ao todo, 70 

alunos foram entrevistados. 
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Gráfico 1: representa o gênero do público alvo. Fonte: autoria própria, 2012. 

 
Destes alunos, 28 pertencem ao 3º ano, 23 pertencem ao 4º ano e 19 pertencem ao 

5º ano (Gráfico 2). As turmas foram escolhidas conforme a demanda da escola e 

disponibilidade do Laboratório de Informática da mesma 

 

Gráfico 2: representa a quantidade de alunos por ano escolar. Fonte: autoria própria, 2012. 

 

Os alunos dos anos anteriores não foram escolhidos para responder ao 

questionário, pois os mesmos ainda estão em fase de alfabetização e de 

interpretação do que lhes é perguntado através de perguntas simples. A partir do 3º 

ano, essas habilidades já estão mais desenvolvidas e são melhor exploradas. Os 
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alunos do 3º ano, em sua maioria, estão na média dos 9 anos. Nessa fase, de 

acordo com Terra (2006, p. 5), em seu artigo O Desenvolvimento Humano na Teoria 

de Piaget, as crianças estão no 3º período fundamental do desenvolvimento 

cognitivo (Estágio da Inteligência Operatória Concreta), onde: 

 
As intuições articuladas se transformam em operações – e.g. classificação, 
ordenamento, correspondência – além de se observar o surgimento das 
noções de tempo, casualidade, conservação, ente outras. Entretanto, o 
pensamento ainda conserva seus vínculos com o mundo real, isto é, as 
operações se prendem às experiências concretas, não envolvendo 
operações de lógica de proposições – ou, como coloca Piaget (1967, p.64): 
“... o pensamento concreto é a representação de uma ação possível...” 
(FERRACIOLI, 1999, p. 8). 

 
Nessa fase, o seu comportamento é mais acessível e responsável. De acordo com 

Enderle, em seu livro que trata do processo evolutivo da criança, aborda a conduta 

intelectual das crianças nessa etapa: 

 
Agora, já capaz de uma organização assimilativa rica e integradora, pode 
manipular o seu ambiente, através de ações reais ou concretas, podendo-
se, então, vislumbrar operações e não apenas ações. Por necessitar ainda 
de manipulação, as operações permanecem ligadas à ação (ENDERLE, 
1987, p. 48). 

 

Como se pode observar no Gráfico 3, a maioria dos entrevistados está na faixa dos 

dez anos, idade em que todos já são capazes de ler fluentemente e interpretar 

corretamente o que lhes é perguntado. De acordo com Shaffer (2005, p. 52), em seu 

livro Psicologia e Desenvolvimento: Infância e Adolescência, nessa idade “as 

crianças não são mais enganadas pelas aparências. Ao se apoiarem nas operações 

cognitivas, passam a entender as propriedades básicas das relações entre os 

objetos e os eventos do mundo diário”. 
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Gráfico 3: apresenta a idade dos alunos entrevistados. Fonte: autoria própria, 2012. 

 
Bichara (1994) e Silva et al. (2006) apontam que durante o brincar de faz-de-conta 

“meninos preferem brincadeiras de super-heróis, papéis com muita ação (homens 

do espaço, Super Man...) e transportes (carros, avião...)” (p. 27), enquanto que 

“meninas preferem atividades relacionadas com atividades domésticas, casamentos, 

festas” (p. 27-28).  

 

Percebe-se, portanto, que as meninas procuram brincadeiras mais realísticas, que 

imitam a vida real, enquanto que os meninos seguem modelos de fantasia. De 

acordo com Cordazzo e Vieira (2006, p. 366), em seu artigo Caracterização de 

Brincadeiras de Crianças em Idade Escolar, durante o brincar, a criança vai como 

que reconstruindo um universo de valores, crenças, hábitos e convenções da 

sociedade e cultura à qual pertence. Isso é visto claramente no resultado geral dos 

Gráficos, que mostra que as três categorias que obtiveram mais escolhas por parte 

dos alunos foram: “Moda e Beleza” (escolhido unicamente pelas meninas), “Luta” e 

“Ação” (ambos escolhidos unicamente pelos meninos), como podemos ver no 

Gráfico 4. 
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Gráfico 4: apresenta a escolha dos alunos quanto ao tipo de jogos. Fonte: autoria própria, 2012. 

 

Nesse mesmo Gráfico é notável a discrepância em relação aos jogos que exigem 

mais raciocínio lógico e outras habilidades psicomotoras. Apenas uma pequena 

parcela, irrisória, mostrou interesse nos jogos de estratégia (onde os alunos leem as 

regras e buscam caminhos para atingirem o objetivo final, utilizando estratégias para 

isso), agilidade (jogos que exigem uma capacidade de executar movimentos rápidos 

e ligeiros com mudanças nas direções) e desafios (que têm como objetivo 

desenvolver a habilidade de observação e o pensamento lógico). 

 

Isso pode ser exemplificado de forma mais clara se observarmos a tabela 1, que 

mostra o total de escolhas, de acordo com cada sexo: 

 
Categoria Feminino Masculino Total Geral 

Ação 
 

12 12 

Agilidade 1 
 

1 

Animais 1 2 3 

Aventura 1 7 8 

Cartas 1 
 

1 

Culinária 4 
 

4 
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Desafios 1 
 

1 

Educativos 
 

4 4 

Esportes 
 

3 3 

Luta 
 

13 13 

Moda e 
Beleza 15 

 
15 

Música 3 1 4 

Simuladores 
 

1 1 

Tabela 1: relaciona o sexo com o tipo de jogo utilizado. Fonte: autoria própria, 2012. 

 

De acordo com a tabela 2, vemos que a maioria tanto dos meninos quanto das 

meninas joga diariamente. Grande parte dos alunos participantes da pesquisa utiliza 

o computador todos os dias da semana, com a finalidade de se divertir com os jogos 

eletrônicos como se observa no Gráfico 5.  Isso mostra que cada vez mais as 

crianças gastam seu tempo, nas mais diversas formas de interação, em frente ao 

computador. 

 

Com que frequência você joga 

esses games? Feminino Masculino 

Total 

Geral 

Até 3x por semana 11 18 29 

Diariamente 12 22 34 

Raramente 4 3 7 

 

Tabela 2: Mostra a Frequência de Uso dos Jogos Eletrônicos. Fonte: Autoria Própria, 2012. 

 
De acordo com o resultado dessa questão, vemos que a maioria dessas crianças 

usam jogos eletrônicos diariamente, e em segundo lugar vêm os que jogam uma 

média de três vezes por semana. 

 



 

Revista iTEC  – Vol. V - Nº 5 - ISSN 2179-7544 – julho de 2014 Página 79 

 

 

 

Gráfico 5: representa a frequência de uso dos jogos eletrônicos. Fonte: autoria própria, 2012. 

 
Um uso correto do computador, hoje em dia, se faz necessário ao desenvolvimento 

da criança, pois pode ser usado para estimular diversas competências e habilidades 

que poderão ser úteis posteriormente. Porém, o uso excessivo do computador pode 

ser fator responsável por inúmeros problemas que tendem a aparecer com o tempo. 

 

Ribeiro (2011) conta que a presidente da Associação de Psiquiatria do Rio de 

Janeiro (APERJ), Fátima Vasconcellos, afirma que passar “horas em frente à tela do 

computador quebra o ritmo biológico do sono”. De acordo com ela, sintomas como 

falta de atenção, irritabilidade e sonolência durante o dia são outras consequências 

desse excesso. Ela afirma que “o uso compulsivo é considerado uma doença. Os 

pais precisam limitar o tempo de permanência dos filhos no computador e filtrar os 

sites que as crianças utilizam”. 

 

No Gráfico 6, vemos que algumas crianças passam um tempo que pode ser 

considerado grande demais em frente ao computador. Ao todo, dezesseis crianças 

passam mais de 3 horas em frente ao computador, o que presume-se ser um tempo 

considerável exposto ao mesmo ambiente e tipo de atividade. 
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Gráfico 6: apresenta o números de horas diárias em frente ao computador. Fonte: autoria própria, 
2012. 

 
Na tabela 3, podemos notar que apenas uma menina usa o computador mais do 

que 6 horas em um mesmo dia, índice que sobe para 2 quando se trata dos 

meninos, tendo uma diferença pequena. Porém, no sexo masculino, quatro dos 

entrevistados responderam que permanecem mais de 6 horas usando o computador 

em um mesmo dia. A maioria, porém, em ambos os sexos, não costuma ficar mais 

que 2 horas diante do computador diariamente, de acordo com as respostas 

fornecidas pelos próprios alunos. 

 
Quantas horas você costuma passar em 

frente ao computador jogando? 
Feminino Masculino 

Total 

Geral 

1 a 2 22 32 54 

3 a 4 4 5 9 

5 a 6 1 2 3 

Mais de 6   4 4 

Tabela 3: Número de Horas Diárias em Frente ao Computador. Fonte: Autoria Própria, 2012. 

 
O Gráfico 7 traz as respostas individuais do questionário, onde os alunos puderam 

escrever com suas próprias palavras quais jogos, ou categorias dos mesmos, que 

eles escolhem quando tem autonomia para jogar os jogos que quiserem. Para obter 

o resultado apresentado no Gráfico, foram verificadas respostas semelhantes ou 
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escritas de forma errada, mas com o mesmo significado, e estas foram realocadas 

nas respostas equivalentes. 

 

Ao todo, conseguimos reduzir esse Gráfico em 20 categorias distintas, onde estão 

divididas todas as respostas escritas dos alunos participantes do questionário. A 

categoria que mais recebeu respostas dos alunos foi a que engloba os jogos 

educativos, que não foram especificados pelos alunos. Em segundo lugar, podemos 

ver que consta a categoria “GCompris e Tux Paint”, que também são dois jogos 

educativos bastante conhecidos e que são usados na escola durante as aulas de 

Informática. De acordo com o Gráfico, podemos observar que os alunos têm uma 

inclinação a escolher os jogos educativos e semelhantes, o que torna as aulas de 

Informática e o uso do computador em outros lugares uma experiência produtiva e 

de grande valia aos alunos, que usam o computador e seus recursos para fixar 

conteúdos, aprender coisas novas e interagir de forma dinâmica e favorável a um 

aprendizado com mais qualidade. 

 

 
Gráfico 7: Resumo das Respostas Escritas pelos Alunos. Fonte: Autoria Própria, 2012. 

 
Esse uso consciente do computador deve sempre ser incentivado, pois isso gera um 

conhecimento importante na vida dos alunos, e desenvolve o raciocínio lógico das 
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crianças, e até mesmo dos adultos, pois como afirma Moraes (1997, p. 9), em seu 

artigo “Subsídios para fundamentação do Programa Nacional de Informática na 

Educação”: 

 
O aperfeiçoamento da qualidade do processo de aprendizagem utilizando 
recursos informáticos apresenta uma série de resultados controversos. 
Estudos apontam a utilização adequada de computadores na educação 
como corresponsáveis pela melhoria da aprendizagem, enquanto outros não 
indicam a existência de evidências significativas neste sentido. Sob nosso 
ponto de vista, isto depende muito do paradigma pedagógico que está 
subjacente à escolha do software educacional, ou mesmo, à filosofia 
educacional que norteia o uso desses instrumentos, bem como ao modelo 
de avaliação e aos parâmetros que são utilizados na tentativa de avaliar os 
resultados obtidos. 

 

Na tabela 4, temos uma análise mais completa de todos os resultados da pergunta 

que propôs saber o tipo de jogo mais utilizado pelos alunos. As respostas condizem 

à seguinte pergunta que foi mostrada aos alunos: “Marque quais dos seguintes tipos 

de games de computador você joga em casa ou com amigos”. Essas respostas 

estão separadas por idade, o que nos permite ver as preferências dos alunos 

discriminando idade e sexo separadamente, facilitando a visualização de todos os 

perfis de alunos entrevistados, como nos exemplos citados abaixo: 

 

As meninas, aos oito anos preferem os jogos do tipo “moda e beleza”, enquanto os 

meninos dão preferência aos jogos de esportes. Aos nove anos as meninas mantém 

a mesma resposta, porém, no sexo masculino, há uma mudança na resposta: a 

maioria deles prefere, nessa idade, os jogos de luta. Das onze garotas que estão na 

faixa dos dez anos de idade, cinco escolheram os jogos de moda e beleza e três 

preferiram os de culinária. Já entre os treze garotos com dez anos de idade, os 

resultados foram mais distribuídos, mas os que tiveram mais respostas dos mesmos 

foram os da categoria Aventura. Aos onze anos, quatro das seis meninas 

mantiveram a opção da categoria Moda e Beleza, enquanto a categoria Ação 

recebeu a maioria dos votos do sexo masculino, totalizando quatro votos, seguida 

da categoria Aventura, que obteve dois votos. Com doze anos de idade, participou 

apenas uma menina, que escolheu a categoria Desafios como a sua preferida. Dos 

quatro garotos que possuem doze anos, dois escolheram os jogos de luta como 

seus preferidos, um escolheu os jogos de animais e um preferiu os de aventura. 
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SEXO/TIPO 

DE JOGO 

8 9 10 11 12 

FEMININO 3 6 11 6 1 

AGILIDADE    1  

ANIMAIS   1   

AVENTURA  1    

CARTAS   1   

CULINÁRIA 1  3   

DESAFIOS     1 

MODA E 

BELEZA 

2 4 5 4  

MÚSICA  1 1 1  

MASCULINO 4 13 13 9 4 

AÇÃO  5 3 4  

ANIMAIS    1 1 

AVENTURA   4 2 1 

EDUCATIVOS 1 1 2   

ESPORTES 2  1   

LUTA  7 3 1 2 

MÚSICA    1  

SIMULADORES 1     

Tabela 4: Apresenta a relação entre idade, gênero e o tipo de jogo escolhido. Fonte: autoria própria. 

 
Ao somarmos os resultados, ou simplesmente conferindo na última coluna da tabela 

4, notamos que a maioria das meninas preferem os jogos da categoria “Moda e 

Beleza”, índice que foi o mais votado dentro do sexo feminino em todas as idades, 

exceto na faixa dos doze anos.  

 

Já ao analisarmos o sexo masculino, vemos respostas mais distribuídas entre as 

diversas categorias que foram mostradas aos alunos. Com treze votos, porém, 

vemos que a maioria dos alunos marcou a opção de jogos de luta como sendo seus 

preferidos, ficando em segundo lugar os jogos de ação, com doze escolhas. 

 

Considerações finais 

 

Este artigo teve como propósito analisar de forma prática o que acontece dentro de 

uma escola de ensino fundamental, quando se trata de seus alunos dentro e fora do 

Laboratório de Informática, procurando saber o que eles gostam ou não de jogar 

diante do computador.  
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Também puderam ser estabelecidos alguns conceitos fundamentais referentes aos 

jogos eletrônicos digitais e à Tecnologia da Informação e Comunicação, que vêm se 

desenvolvendo em prol da sociedade. 

 

Inicialmente, buscou-se a inserção dentro do contexto a ser pesquisado, incluindo a 

cidade e o âmbito escolar, desde seus primórdios. Após isso, foi selecionado um 

grupo específico de alunos, do 3º ao 5º ano para responder questões referentes à 

nossa problemática, os quais participaram espontaneamente respondendo os 

questionários propostos.  

 

O objetivo seguinte foi usar esses dados para traçar um perfil desses estudantes, a 

partir das respostas dadas por eles mesmos, sem nenhum tipo de influência por 

parte dos professores ou colegas. As respostas individuais serviram de base para a 

tabulação dos dados, que foram explanados, comparados e analisados até onde 

nos compete. Pudemos ver que o jogo, quando usado ludicamente, intenciona uma 

participação baseada na ilusão sensorial, perceptiva e cognitiva, o que gera a 

necessidade iminente e gradativa de estudos científicos sobre o tema, o que vêm 

sendo feito cada vez mais em diversas universidades e centros de pesquisa, 

adquirindo forma e sendo exponenciado em diversos centros acadêmicos. 

 

Foi uma experiência de grande valia para o profissional e para a escola em si, que 

com esses estudos pode repensar seu planejamento interno, favorecendo cada vez 

mais o aprendizado dos alunos com o auxílio do campo da Informática. 

 

Obteve-se um resultado animador quanto aos alunos observados, que em sua 

grande maioria, possuem uma inclinação a jogos eletrônicos de temática educativa, 

mesmo quando tem total liberdade para escolher os jogos que mais lhes chamam a 

atenção. 
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A formação de um profissional crítico e autônomo 
 

Luis Soledade da Silva
1
 

 

O estudo da gramática não faz poetas. O estudo da harmonia 
não faz compositores. O estudo da psicologia não faz pessoas 
equilibradas. O estudo das "ciências da educação" não faz 
educadores. Educadores não podem ser produzidos. 
Educadores nascem. O que se pode fazer é ajudá-los a nascer. 

Rubem Alves. 

 

Introdução 

 

A presente reflexão propõe um olhar possível sobre a articulação do aprendizado no 

ensino técnico e tecnológico, por meio das ferramentas digitais em rede, 

aprofundando o desenvolvimento de um perfil de autonomia e criticidade nos 

educandos, com ênfase em olhares cooperados na pesquisa por respostas e 

produção de novas perguntas no cenário profissional, a partir da revisão da postura 

dos educadores frente ao processo de aprendizagem. 

 

Formando o Profissional Tecnológico no Ensino Técnico 

 

Ao ler ou escrever sobre formação, reiteramos diálogos a partir das nossas 

pretensões como educadores, na ceara da educação brasileira, quanto aos 

caminhos possíveis para a construção deste ou daquele perfil de egresso: 

buscamos formar nossos alunos segundo o perfil desejado. Mas, que perfil é este? 

E mais: é o perfil desejado pelo formador o mesmo desejado pelo aluno, ou ainda, 

pelo mercado com o qual este futuro profissional estará interagindo? 

 

Estas questões assombram o sono de muitos educadores. Aqueles que se 

inscrevem neste campo, não guardam dúvidas sobre sua capacidade, enquanto 
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educadores, de formar seus alunos. Mas cultivam, sim, incertezas sobre a 

pertinência de alguns caminhos percorridos e dos resultados obtidos. 

 

Certa feita, ao conversar em sala de aula com os alunos que cursavam Técnico em 

Informática, enveredei pela investigação das suas expectativas quanto ao futuro 

profissional após a formação. Do cotejo final das respostas dadas por aquele 

público de educandos, ficou a ideia de voos mais altos, onde a formação técnica 

servisse de base para o aprofundamento em formações continuadas, como forma 

de qualificação para o trânsito no mercado de trabalho. Uns falavam em graduação, 

outros já especulavam com a pós-graduação, denunciando olhares uníssonos 

apontando para frente, na direção de uma melhor compreensão de si e do seu 

entorno. Como, então, conciliar a necessária abordagem sobre o conteúdo 

específico e próprio do curso Técnico em Informática, com o desenvolvimento de 

habilidades e competências profissionais e humanas, que fizessem a diferença além 

dos limites técnicos e tecnológicos? Eis, então, o dilema identificado na ocasião! 

 

Sobre este desafio pedagógico cada vez mais presente e intenso no cotidiano da 

aprendizagem, temos em Tajra (2005) que: 

 
É necessária a formação de um novo homem. O perfil do novo profissional 
não é mais o especialista. O importante é saber lidar com diferentes 
situações, resolver problemas imprevistos, ser flexível e multifuncional e 
estar sempre aprendendo. 

 

Fica claro que é necessário ir além da formação eminentemente técnica, da 

discussão tecnológica, da forma dura e objetiva da formação que comumente temos 

na educação tradicional. Se impõe a necessidade de formar profissionais que 

tinham em seu DNA a singularidade do conhecimento técnico e tecnológico, 

harmonizada com o perfil generalista e próprio da contemporaneidade, firmemente 

capturada pelos olhares dos alunos. Uma formação técnica e, portanto, específica 

em seu âmbito de estudo, tanto quanto generalista enquanto potencializadora de um 

ser pensante e senhor de seus caminhos, analítico das possibilidades existentes no 

seu entorno, prospector e construtor de oportunidades. 
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Ao recuperar estas memórias e refletir sobre elas, tenho novamente com alguns 

valores e ações pedagógicas, os quais paço a compartilhar nas linhas que seguem. 

 

O ser crítico e a proposta pedagógica 

 

A construção do saber na contemporaneidade é um exercício de diálogo 

permanente, onde os espaços escolar e acadêmico são apenas locações possíveis 

para o desenrolar desta senda de tensões e contra tensões entre o conhecimento 

preexistente e aquele surgido das novas experiências. Estas vivências, sejam 

conduzidas pelo método em espaços “controlados” como a escola, sejam propostas 

de forma empírica em ambientes “reais” e fora dos muros escolares, estão 

permeadas e indelevelmente marcadas pelo evento tecnológico digital. 

Particularmente no que diz respeito ao uso das redes sociais, suas marcas ficam 

claramente visíveis quando alunos desenvolvem aprendizados a partir de suas 

discussões extra-classe de forma interdisciplinar e socioculturalmente 

contextualizadas, embasando com isto questionamentos das propostas curriculares 

da sala de aula, pondo estas muitas vezes em xeque. Pesa a favor do método 

empírico extra-classe a postura de avestruz da tradicionalíssima educação 

brasileira, quando esta opta por negar a realidade latente do advento tecnológico e 

das redes digitais ou, quando muito, insere-se neste contexto digital de forma lenta e 

ineficiente, optando por promover a aprendizagem de modo compartimentado, 

dogmático e analógico. 

 

Da vivência dos alunos nas redes digitais, nasce um sujeito com capacidade crítica 

diferenciada, capaz de articular-se em grupos de discussões, propondo temas, 

cotejando pontos de vista e costurando tramas de saber insuspeitas. Deste traço 

crítico surgem também questionamentos em sala de aula, agora potencializados 

pelas investigações e discussões digitais feitas fora dela. Nasce aqui um cenário de 

insegurança para muitos educadores que, por um lado não foram preparados para a 

lide das tecnologias de forma pedagógica, por outro tendo em sala de aula com 

alunos que esperam produzir seu caldo de saber a partir de interações em redes e 

de forma digital.  
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É determinante neste processo a postura do educador em sala de aula, onde sua 

proposta pedagógica precisa estar alinhada com o perfil interativo deste novo aluno. 

Para Pais (2005, p. 22), esta postura docente deve ser revista frente ao advento 

tecnológico e de rede: 

 
Se em um passado recente o professor exercia um papel de centralizar 
como a principal fonte de informações para o aluno, hoje, com a ampliação 
das redes digitais, sua prática sofre uma ampliação considerável. 

 
Nosso aluno é hoje um ser crítico, forjado pelo fácil acesso à informação no meio 

digital e intensa troca de opiniões nas redes sociais. Assim, se nossa proposta 

pedagógica não for entendida por este novo ser, simplesmente o perdemos. 

Podemos ter em nossas salas de aula corpos quase inanimados, cujas mentes 

estão vagando e apenas aguardando o cumprimentas das horas-aulas 

regulamentares. Mentes ansiosas pelo retorno ao seu elemento, as redes digitais, 

onde interagem uns com os outros de forma lúdica e consequente, ainda que esta 

consequência não tenha compromisso com a qualidade, posto não ser resultado de 

uma proposta pedagógica. Corremos o risco de desperdiçamos o traço crítico desta 

geração, impondo-lhe conceitos pétreos. Mais do que isto, muitas vezes afastamos 

este aluno do espaço de aprendizagem, engrossando as fileiras da evasão escolar, 

quando usamos uma linguagem pedagógica que este educando não mais 

compreende. 

 

Um profissional técnico em informática poderá, portanto, ser resultado de uma ou 

outra proposta. Poderá ser um profissional formado pela escola tradicional, 

analógica e compartimentada, onde a aprendizagem se dá de forma solitária, 

burocrática e dogmática. Ou um profissional que resulte de um processo de 

aprendizagem baseado na experiência prática e colaborativa, prospectora de 

respostas e geradora de novas possibilidades. Nesta segunda hipótese as redes 

digitais cumprem papel de importância se vistas como ferramentas na 

aprendizagem, oportunizadoras de intercâmbio do conhecimento e articuladoras de 

uma nova linguagem na construção de outros e novos saberes. 
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A autonomia e a construção do saber 

 

A autonomia é uma marca indelével do sujeito nas redes digitais e, particularmente, 

em seus troncos sociais. O próprio trânsito do sujeito nas redes depende deste traço 

de pro-atividade e proposição permanente. Neste ambiente composto por nós 

diversos e ligações inusitadas, é da capacidade de navegação, interpretação e 

decisão que deriva o nível de imersão neste universo. 

 

Porém, no espaço escolar, não raro encontramos salas de aula tradicionais, 

animadas pelo espírito da oferta daquilo que já está pronto e acabado. Sua lógica 

está centrada na captura pelo aluno de conceitos pensados por terceiros e 

dogmaticamente apresentados como corretos, sendo esperado mais tarde deste 

aluno a reprodução do quanto conseguiu reter deste conjunto de informações. Não 

se fazem necessários, portanto, esforços de prospecção porquanto a informação 

está ofertada. Tampouco restam necessários movimentos na direção da reflexão, 

uma vez que o conhecimento já está pronto, bastando memorizá-lo e reproduzi-lo. 

Neste cenário a autonomia é pouco exigida e seus frutos muitas vezes indesejados. 

 

O contraponto está na sala de aula como espaço de autonomia, onde o ponto de 

partida seja o problema real vivido pelo aluno no seu cotidiano, a informação seja 

fruto de ações de investigação e o saber seja o resultado de críticas e reflexões 

realizadas de forma colaborativa. O pré-suposto para este sujeito transitar neste 

processo de aprendizagem é sua condição de autônomo, proponente de ações e 

críticas. De acordo com Freire (1996, p. 59) “O respeito à autonomia e à dignidade 

de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder 

uns aos outros.” Aprofundando suas reflexões sobre a postura do professor frente a 

autonomia do educando, Freire (1996, p. 59) nos traz que: 

 
O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto 
estético, a sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente, a sua 
sintaxe e a sua prosódia; o professor que ironiza o aluno, que minimiza, que 
manda que "ele se ponha em seu lugar" ao mais tênue sinal de sua rebeldia 
legitima, tanto quanto o professor que se exige do cumprimento de seu 
dever de ensinar, de estar respeitosamente presente à experiência 
formadora do educando, transgride os princípios fundamentalmente éticos 
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de nossa existência. 

 
A construção do saber neste novo espaço de aprendizagem, a sala de aula em 

rede, se dá por meio da oferta pelo professor dos caminhos possíveis para a busca 

inicial do aluno; se dá no aluno pela sua apropriação do processo de aprendizagem 

por meio de ações de pesquisa e reflexão críticas; se dá pelo transitar em vários 

caminhos por parte de professor e aluno, explorando possibilidades, testando 

hipóteses e construindo juntos saberes. 

 

 O AVA no Ensino Técnico 

 

Um questionamento natural do educador frente a necessidade de construir a sala de 

aula em rede é como fazer.? Uma resposta possível para esta questão são os 

ambientes virtuais de aprendizagem (AVA's): ferramentas muitas vezes de fácil 

obtenção, instalação e configuração, que buscam oferecer recursos de 

aprendizagem em espaços digitais. Em muitos casos, se apresentam, ainda, 

permeadas por conceitos de hipertextualidade e cooperação. 

 

O Moodle, em particular, é um AVA, baseado em tecnologia livre e desenvolvido por 

extensa comunidade ao redor do mundo. Sua proposta permite a organização dos 

conteúdos e atividades pedagógicos em espaços específicos sob vários leiautes, 

sendo os mais usados os formatos de “semanas” ou “tópicos”. Nestes espaços é 

possível, ainda, a organização dos alunos em “grupos” para o encaminhamento dos 

estudos. 

 

A hipertextualidade é um traço marcante no ambiente, ganhando forte expressão 

nas ferramentas de disponibilização de textos de diversos formatos, áudios com 

músicas ou depoimentos, vídeos diversos, animações gráficas e links para páginas 

na Internet. 

 

As atividades articuladoras e potencializadoras dos conteúdos hipertextuais são 

variadas, onde se destacam: 
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 a) o “Envio de Arquivo” que disponibiliza ao aluno um canal de remessa de 

documentos ao professor; 

 

 b) o “Texto On-line” que oferece a possibilidade do aluno construir seu texto de 

forma paulatina, ao longo de um tempo determinado, permitindo assim o 

amadurecimento das ideias nele registradas; 

 

 c) o “Fórum” que promove discussões assíncronas sobre temas propostos; 

 

 d) o “Chat” que permite a troca de opiniões em tempo real; 

 

 e) a “Wiki” que propicia aos alunos o trabalho em conjunto em um único documento, 

adicionando e modificando conteúdos, conservando versões dos conteúdos 

anteriores. 

 

Este ambiente, por meio de seus recursos, foi a resposta escolhida para a 

conciliação: (a) da necessidade anteriormente verificada de harmonizar o conteúdo 

específico do curso Técnico em Informática; (b) do desenvolvimento de habilidades 

e competências profissionais e humanas e; (c) do pensamento e das ações em rede 

dos alunos. 

 

Em situações vividas a partir de interesses específicos dos alunos, como o 

desenvolvimento de um projeto de sítio de Internet, “Grupos de Estudos” foram 

organizados no AVA, códigos de programação foram maturados em “Texto On-line” 

e enviados para crítica do professor por meio do “Envio de Arquivo”. Em espaços 

criados a partir de ferramentas como “Fórum” e “Chat”, discussões foram mantidas 

entre os grupos como forma de otimização do projeto, bem como uma “Wiki” serviu 

de base para a socialização dos comandos, funções e códigos de programação 

mais usados. Na Imagem 1, temos uma visão do espaço pedagógico implementado 

no AVA: 

 



 

Revista iTEC  – Vol. V – Nº 5 - ISSN 2179-7544 – julho de 2014 Página 94 

 

 

 

Figura 1: O espaço pedagógico no Moodle. 

 

Esta proposta técnica foi permeada pela apresentação e discussão de questões de 

fundo, ligadas a áreas como a ética profissional, preocupação com o perfil do 

usuário, oferta de acessibilidade, entre outras. Na Imagem 2, vemos a modelagem 

dos espaços dedicados a estes encaminhamentos: 
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Figura 2: As questões profissionais e humanas na tecnologia. 

 

O AVA cumpriu assim a função de meio pelo qual o professor compôs sua obra com 

vivas pinceladas de hipertextualidade, convites ao aluno para o cotejo de ideias e o 

desenvolvimento cooperado. O ambiente, que em si é frio e inanimado, ganha então 

vida pela intervenção pedagógica na sala de aula em rede. 
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Muitos Caminhos Possíveis 

 

Em um apanhado final, fica o sabor de um caminho percorrido dentre outros tantos 

possíveis, por onde a experiência de formação daqueles profissionais tecnológicos 

no âmbito do Ensino Técnico, se deu em certa medida pelo desenvolvimento de 

seres críticos, autônomos e colaborativos, senhores da construção dos seus 

próprios saberes.  

 

Mas, fica também a nítida percepção de que muito ainda resta a ser caminhado e 

explorado, porquanto são inúmeras as possibilidades a partir deste cenário inicial. A 

tecnologia e as redes avançam a passos largos e as práticas pedagógicas se 

sucedem diuturnamente, não raro impulsionadas pela capacidade de nossos jovens, 

de oito ou oitenta anos, proporem novos desafios à educação e seus educadores. 
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