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Prólogo

Este volumen de Nuevas Ideas en Informática Educativa contiene los artículos in extenso de los trabajos aceptados y 
presentados en el XX Congreso Internacional de Informática Educativa (TISE), realizado entre el 1, 2 y 3 de Diciembre 
de 2015 en Santiago, Chile.

TISE es un evento internacional cimentado en la investigación interdisciplinaria en Informática Educativa y la Interac-
ción Humano-Computador en el aprendizaje y la cognición. Investigadores y alumnos de postgrado presentan, ana-
lizan, intercambian y difunden trabajos científicos que incluyen resultados de investigaciones recientes. En la versión 
2015 de TISE se submitieron 197 trabajos de investigadores de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, 
Japón, México, Mozambique, Perú, y Uruguay, de los cuales, luego de una rigurosa evaluación por parte del Comité 
de Programa Internacional del evento, fue aceptado el 21% de los trabajos completos (full papers). Todos los trabajos 
fueron evaluados por al menos dos evaluadores.

Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 11, incluye trabajos de investigadores en el campo de la Informática 
Educativa y la Interacción Humano-Computador. Los temas principales dicen relación con temas sobre Construcción, 
Enfoques y Evaluación de Material Didáctico e Interactivo, Herramientas Digitales para la Inclusión, Simuladores para 
el Aprendizaje, Aprendizaje en Herramientas Digitales, Aplicación y Usos de Mapas Conceptuales, Aplicaciones para el 
Aprendizaje/Cognición, Videojuegos para Aprender, Evaluación de Aplicaciones de Software, Mooc’s, TIC’s y Metodolo-
gías para Mejorar el Aprendizaje.

El público principal del libro Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 11, son investigadores, profesores, 
alumnos y profesionales que se desempeñan en la Informática Educativa y la Interacción Humano-Computador en el 
aprendizaje y la cognición, con la finalidad de diseñar, experimentar y evaluar el uso de nuevas e innovadoras tecnolo-
gías para aprender, enseñar, pensar y conocer.

Finalmente, agradezco a los miembros del Comité de Programa Internacional, charlistas invitados y autores de los tra-
bajos científicos presentados en TISE 2015, por sus inapreciables aportes a la Informática Educativa y la Interacción 
Humano-Computador en el aprendizaje y la cognición, con el propósito de apoyar, innovar y dar más significatividad y 
pertinencia al aprender y conocer con tecnología.

Profesor Dr. Jaime Sánchez 
Presidente 
Comité de Programa TISE 2015
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ABSTRACT 

This paper aims to present a computational tool developed in 

order to facilitate the process of generating and viewing linguistic 

maps, the [SGVCLin]. Thus, the tool has the potential to be an 

educational resource in the classroom of Geolinguistics, area of 

interest in Linguistics that seeks to describe the linguistic 

variation, especially the spatial. This rapidly developing area in 

Brazil, by the geolinguistic method, documenting the phonetic, 

lexical and morphosyntactic variation in geographic maps, termed 

as linguistic maps. Therefore, the technologic resources can help 

prepare these maps from the proposed tool that stores the 

empirical material collected in a database that provides access 

through a variety of different reports and maps. 

RESUMO 

Este artigo propõe-se a apresentar uma ferramenta computacional 

desenvolvida com vistas a facilitar o processo de geração e 

visualização de cartas linguísticas, o [SGVCLin]. Desse modo, a 

ferramenta apresenta potencial para ser um recurso didático nas 

aulas de Geolinguística, área de interesse na Linguística que visa 

descrever a variação linguística, sobretudo, a espacial. Esta área 

em franco desenvolvimento no Brasil, pelo método da 

geolinguística, documenta a variação fonética, lexical e 

morfossintática em mapas geográficos, denominados cartas 

linguísticas. Portanto, os recursos tecnológicos podem auxiliar a 

elaboração dessas cartas a partir da ferramenta proposta, que 

armazena o material coletado empiricamente em um banco de 

dados que possibilita o acesso por meio de relatórios diversos e 

cartas diferenciadas. 

Descritor de Categorias e Assuntos 

K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education 

– computer-assisted instruction. 

Termos Gerais 

Experimentation. 

Palavras Chave 

Ensino de Geolinguística, Cartografia Linguística, Ferramenta 

Educacional, [SGVCLin]. 

1. INTRODUÇÃO 
O Brasil é um país de dimensão continental apresentando-se como 

uma terra de grandes contrastes que se evidenciam em sua 

sociedade multifacetada, decorrente da heterogeneidade cultural, 

social e econômica. Dadas as grandes distâncias que separam as 

unidades federativas e as particularidades de cada região, a 

heterogeneidade do povo brasileiro reflete-se também na língua, 

tanto no eixo vertical (social) quanto no horizontal (espacial). 

Sabe-se que a variação diatópica (eixo horizontal) subjaz aos 

demais tipos de variação, uma vez que o indivíduo encontra-se 

situado em determinado espaço geográfico, o que também 

determina a variedade linguística que utiliza. Assim, a variação 

diatópica do português brasileiro é um traço linguístico marcante, 

o que possibilita definir áreas dialetais no território nacional, 

conforme já se atestava em [1]. A área de interesse da Linguística 

que se ocupa estritamente no estudo da variação diatópica é a 

Dialetologia que, pelo método geolinguístico, mapeia o falar 

correspondente a cada território, estado e/ou país. 

No cenário nacional, a geolinguística começou a conquistar seu 

espaço no meio acadêmico na década de 1960, com a elaboração 

do Atlas Prévio dos Falares Baianos [2], e, progressivamente, foi 

agregando estudiosos na elaboração de atlas estaduais como o 

Esboço de um Atlas Linguístico de Minas Gerais – EALMG [3], o 

Atlas Linguístico da Paraíba – ALPB [4], o Atlas Linguístico de 

Sergipe – ALS [5] e o Atlas Linguístico do Paraná – ALPR [6]. 

No ano de 1996, no entanto, a geolinguística brasileira tomou 

novo fôlego a partir da iniciativa de dialetólogos brasileiros que 

deram início as atividades do Projeto Atlas Linguístico do Brasil1, 

doravante ALiB, que propiciou o desenvolvimento de uma 

mentalidade dialetológica nas universidades do país. Desse modo, 

encontra-se hoje um volume de atlas linguísticos que retrata o 

português brasileiro desde pequenos territórios, com os atlas de 

pequeno domínio, até uma unidade federativa e/ou uma região 

administrativa, como é o caso do Atlas Linguístico-Etnográfico 

da Região Sul do Brasil [7]. 

O problema que se coloca neste momento é o acesso a estes atlas 

que, em geral, são obras volumosas e, em sua maioria, ficam 

restritas às bibliotecas universitárias. Alguns dos principais atlas 

já foram publicados, mas ainda estão circunscritos aos 

especialistas da área, o que ocasiona uma lacuna no que diz 

respeito à variação diatópica do português. Ou seja, no quesito 

variação linguística geográfica, os trabalhos científicos, 

geralmente, não são consultados, propagando afirmações 

generalizantes acerca do falar correspondente a determinada 

região. Sabe-se, todavia, que o crescente interesse pelos estudos 

geolinguísticos tem reclamado a premente necessidade de 

incorporação de recursos tecnológicos, seja na divulgação dos 

atlas linguísticos, seja na própria construção dos atlas, conforme 

já se tem notado nos denominados “atlas de terceira geração” [8]. 

Devido à falta de domínio dos geolinguistas brasileiros em relação 

aos recursos computacionais disponíveis e da ausência de um 

“diálogo” mais profícuo entre a Dialetologia e a Computação, 

uma ferramenta que promova o gerenciamento de dados 

geolinguísticos e possibilite posteriores consultas por meio de 

cartas linguísticas e relatórios diversos vem contribuir 

expressivamente para o ensino de geolinguística, sobretudo, aos 

                                                                 

1 http://twiki.ufba.br/twiki/bin/view/Alib/WebHome  
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alunos do curso de Letras e pós-graduandos em Linguística e 

áreas afins. Isso se deve ao fato de que os discentes passarão a 

dominar conceitos fundamentais para a representação de dados 

linguísticos em mapas, sem, contudo, ser necessário ter 

conhecimentos específicos de softwares de edição de imagens, 

bem como demasiado investimento de tempo para esta tarefa. 

Em contraste à realidade brasileira, no cenário internacional 

verifica-se a existência de ferramentas computacionais 

desenvolvidas com o objetivo de armazenar e cartografar dados 

linguísticos, tais como, DiaTech [9], Gabmap [10], Arvid [11] e 

Geoling2. No entanto, as ferramentas citadas aplicam-se apenas ao 

contexto de análises dialetométricas, que utilizam uma perspectiva 

embasada pela verificação da abrangência espacial de determinada 

variante em função de variáveis como densidade demográfica etc. 

Nesse sentido, este artigo objetiva apresentar o [SGVCLin] – 

Software para Geração e Visualização de Cartas Linguísticas, 

como um recurso didático nas aulas de Dialetologia, mais 

especificamente, direcionado ao tópico de cartografia linguística. 

Para tanto, o trabalho está organizado como segue. A seção 2 tece 

reflexões sobre o ensino de Geolinguística e seus desafios. A 

seção 3 apresenta a ferramenta desenvolvida como uma 

contribuição ao ensino do tema. A seção 4 propõe indicações de 

uso da ferramenta no processo de ensino-aprendizagem de 

Geolinguística. Na sequência, a seção 5 apresenta uma proposta 

de abordagem no contexto do ensino de variação linguística e o 

desenvolvimento de uma aplicação educacional online baseada 

em hipermídia como suporte a esse objetivo. Finalmente, a seção 

6 engloba as considerações finais desta pesquisa e as propostas 

para trabalhos futuros. 

2. BREVES REFLEXÕES SOBRE O 
ENSINO DE GEOLINGUÍSTICA 
Segundo [12], 

Um atlas linguístico não é simplesmente uma 

coleção de mapas com indicações de caráter 

geográfico, geopolítico, social, econômico, entre 

outras, mas um atlas que, ao lado dessas indicações, 

traz, com evidência, informações sobre a realidade 

da língua, os diferentes usos, as diversas maneiras 

de sua realização e os processos de escolha que os 

membros de uma coletividade assumem (grifos 

nossos). 

Retomando cada parte grifada, entende-se o atlas linguístico nos 

vários papéis que desempenha: (i) mostrar a realidade da língua, 

isto é, registrar, no interior de cada carta, as formas coletadas in 

loco junto a falantes que preenchem os requisitos básicos que os 

tornam autênticos representantes do falar, ou falares, da 

localidade: nascidos na localidade escolhida, pertencer às faixas 

etárias e aos níveis de escolaridade selecionados. O rigor na 

seleção do informante é uma garantia de fidelidade dos dados e da 

representatividade da fala local; (ii) informar os diferentes usos, 

as diversas maneiras de sua realização. Assim, dependendo das 

circunstâncias, o falante se vê na contingência de adequar sua fala 

ao seu interlocutor, ao assunto, ao ambiente e, dessa forma, esta 

fala adquire um grau maior ou menor de espontaneidade; (iii) ao 

traduzir os processos de escolha que os membros de uma 

coletividade assumem, um atlas faz um retrato linguístico daquele 

                                                                 

2 http://www.uni-ulm.de/mawi/geoling/home.html  

momento e do acervo que aquele informante mantém enquanto 

representante legítimo de seu grupo, porque preencheu os 

requisitos estabelecidos a priori. 

Dessa forma, ao ler uma carta linguística, visualiza-se na soma 

dos registros colocados em cada um dos pontos linguísticos 

investigados a língua em uso. Por exemplo, tomando as variantes 

coletadas pelo ALiB para as designações da libélula, pode-se 

comprovar que, mesmo diante do mesmo referente, no caso o 

inseto, o conhecimento de mundo será expresso por variantes que 

apontarão para a história de cada informante: aviãozinho, cabra-

cega, calunga, catarina, cavalinho-do-diabo, cigarra, chupeta, 

fura-olho, helicóptero, jacina, jacinta, lava-bunda, lava-cu, 

lavadeira, macaquinho, olho-de-peixe, zigue-zague e zigue-zigue. 

A explicação de [12] sobre a essência de um atlas linguístico gera 

algumas questões de natureza diversa: (i) Qual a importância de 

um atlas linguístico para a educação? (ii) Como o público leigo 

pode ter acesso a um atlas e, mais ainda, como poderá ler esse 

atlas linguístico? (iii) O que podem fazer as novas tecnologias 

para simplificar a vida do usuário comum? E, finalmente, (iv) 

como o estudante e o professor da área da Linguagem podem 

construir seu próprio recurso didático para ilustrar uma aula de 

variação diatópica e, até mesmo, de variação social? Sem se ater 

em profundidade sobre a questão da confecção dos atlas 

linguísticos brasileiros e estrangeiros, neste texto volta-se a 

preocupação para o uso dos atlas em sala de aula, sobremaneira, 

nos cursos de formação de professores em Educação, Linguística 

e Língua Portuguesa. 

Os documentos que norteiam a educação atualmente – Parâmetros 

Curriculares Nacionais – [13] dispõem os objetivos do ensino 

fundamental, dentre os quais, enumeram-se: (i) conhecer 

características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, 

materiais e culturais como meio para construir progressivamente 

a noção de identidade nacional e pessoal e o sentimento de 

pertinência ao país; (ii) conhecer e valorizar a pluralidade do 

patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspectos 

socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra 

qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe 

social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características 

individuais e sociais. 

As frases destacadas em itálico mostram a grande preocupação do 

sistema educacional com a construção da identidade nacional e 

pessoal e, principalmente, com o conhecimento e a valorização do 

patrimônio sociocultural brasileiro. Esses valores só serão 

construídos se o professor estiver munido de conhecimentos 

necessários para, gradativamente, provocar a mudança na visão da 

finalidade da educação, até há pouco voltada para o “falar e 

escrever bem”. Nesse cenário entra a Dialetologia com seu 

instrumental específico para mostrar as semelhanças e diferenças 

de falares/dialetos entre cidades, estados, regiões e até entre 

falantes da mesma localidade. Para isso, é necessário, 

primeiramente, que as universidades brasileiras mantenham ou 

incluam as disciplinas de Dialetologia e Geolinguística, e de 

Variação Linguística em seus cursos de Letras. Caso contrário, 

como exigir que o professor de Língua Portuguesa trabalhe com 

seus alunos os objetivos dos PCNs se ele não adquiriu a base 

teórico-metodológica pertinente para aplicá-la no cotidiano 

escolar? É importante salientar que a pesquisa de [14] também 

ressalta essa preocupação. 

O segundo passo diz respeito à instrumentalização do professor. 

Sabe-se que levar para a sala de aula os pesados atlas não é tarefa 
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fácil, e os já publicados, que dispõem de versão digitalizada, 

ainda são em número reduzido. Dessa forma, um software no qual 

o aluno/professor consiga interagir criando seu próprio material 

geolinguístico por meio de uma pesquisa empírica, ou mesmo 

adaptando materiais já publicados com o uso da referida 

ferramenta, tornará o processo de ensino-aprendizagem do tema 

uma atividade mais produtiva. 

3. A FERRAMENTA [SGVCLin] 
Com base no exposto, a ferramenta [SGVCLin]3 adapta-se a esta 

realidade, pois foi projetada com vistas a facilitar o processo de 

consulta ao material linguístico transcrito e armazenado em um 

banco de dados geral. Com o uso da ferramenta em sala de aula 

podem ser abordados, dentre outros assuntos, pontos essenciais, 

tais como: (i) a criação de um banco de dados geolinguístico; (ii) 

instrumentos de coleta de dados; (iii) conceitos de base 

cartográfica ou carta base devidamente georreferenciada; (iv) a 

delimitação e o cadastro da rede de pontos linguísticos a partir da 

base cartográfica; (v) modelos de fichas de informantes; (vi) ficha 

de informantes como requisito essencial para alimentação da base 

de dados; (vii) cadastro de respostas no banco de dados; (viii) 

consulta ao material por meio de relatórios que serão 

interpretados para geração de cartas linguísticas diversificadas. 

O desenvolvimento do sistema pautou-se em um projeto de uma 

interface gráfica que priorizasse duas características principais: a 

intuitividade e a simplicidade. Essas qualidades conduziram o 

processo de desenvolvimento do sistema aliado à participação 

efetiva do perfil de usuário desde a coleta de requisitos. De modo 

geral, o sistema consiste em uma ferramenta inovadora para uso 

no âmbito da pesquisa e como recurso complementar no ensino da 

cartografia de dados linguísticos, e utiliza uma interface 

convencional composta por janelas, ícones, menus e dispositivo 

de apontamento (via mouse). A interação do usuário com o 

sistema ocorre via interface, sem que qualquer manipulação direta 

ao banco de dados seja necessária. O software, em sua versão 

desktop, foi desenvolvido utilizando a linguagem Java e banco de 

dados MySQL, modelado com base nas fichas dos informantes e 

na metodologia do projeto ALiB. 

A interface da ferramenta apresenta menus e botões, componentes 

tradicionalmente disponíveis na maioria das aplicações 

computacionais convencionais. Inicialmente, são visualizados na 

tela uma imagem ilustrativa, a barra de menu principal do 

software na parte superior da janela e uma barra de status, na parte 

inferior, que orienta o usuário durante o processo de interação. O 

sistema oferece funcionalidades assim sumarizadas: (i) 

manipulação de arquivos; (ii) impressão de cartas linguísticas e 

relatórios; (iii) criação de questionários, questões e variantes; (iv) 

manipulação e edição de imagens; (v) edição da rede de pontos; 

(vi) criação e cadastro de fichas de informantes; (vii) cadastro de 

respostas; (viii) exportar dados; (ix) geração de relatórios e cartas 

linguísticas variadas; (x) visualização das cartas; (xi) manipulação 

de gráficos e mapas; e (xii) aplicação de efeitos de zoom. Maiores 

detalhes sobre as funcionalidades disponíveis no [SGVCLin] 

podem ser encontrados em [15]. As Figuras 1 e 2 ilustram 

algumas situações de uso da ferramenta envolvendo dois 

exemplos: carta diatópica/diassexual (Figura 1) e carta de 

arealidade (Figura 2). 

                                                                 

3 http://sgvclin.altervista.org/  

 

Figura 1. Exemplo de carta diatópica/diassexual com variantes 
lexicais de geleia. 

 

Figura 2. Exemplo de carta de arealidade com variantes 
lexicais de geleia. 

4. DISCUSSÃO DO USO DA 
FERRAMENTA NO ENSINO DE 
GEOLINGUÍSTICA 
Em linhas gerais, ao iniciar o uso do [SGVCLin] pela primeira 

vez, o usuário percorrerá os passos indicados na Figura 3. As 

etapas representadas na ilustração caracterizam uma 

sistematização simplificada das principais atividades a serem 

executadas. Cada etapa é acionada de acordo com o processo de 

interação do usuário via pressionamento dos menus e botões 

presentes na interface. 

Para utilizar a ferramenta nas aulas de Dialetologia, o professor 

poderá propor aos alunos uma atividade na qual eles deverão 

realizar uma pesquisa geolinguística. Os passos metodológicos 

para realização da pesquisa dialetológica deverão ser ministrados 

antecipadamente, capacitando os discentes a elaborar 

instrumentos de coleta, selecionar informantes, aplicar os 

questionários e transcrever o material linguístico. 
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Figura 3. Sistematização das principais ações executadas no 
[SGVCLin]. 

A partir da realização dos passos metodológicos, pode-se iniciar o 

uso da ferramenta para o armazenamento dos dados, ou seja, cada 

aluno em seu computador poderá utilizar o software e, juntamente 

com o docente, poderá produzir o próprio material de 

aprendizagem. Na ocasião, a abordagem do professor poderá, de 

acordo com a Figura 3, pautar-se nas etapas de criação e edição 

(roxo), de cadastro (laranja) e de consulta (verde). Assim, os 

tópicos como: (i) a criação de um banco de dados geolinguístico; 

(ii) instrumentos de coleta de dados; (iii) conceitos de base 

cartográfica ou carta base devidamente georreferenciada; (iv) 

delimitação e o cadastro da rede de pontos linguísticos a partir da 

base cartográfica; (v) modelos de fichas de informantes, listados 

na seção 3, poderão ser abordados na fase de criação do banco. 

O docente, neste momento, poderá enfatizar aspectos atinentes ao 

armazenamento adequado do material linguístico coletado por 

meio da pesquisa realizada in loco, devidamente transcrito 

segundo normas pré-estabelecidas. A importância de um banco de 

dados se justifica pela necessidade de armazenar o material de 

forma segura para futuras consultas, seja por meio de relatórios 

e/ou cartas linguísticas. 

Em uma pesquisa geolinguística são três os critérios essenciais: (i) 

seleção de uma comunidade de fala de determinado território; (ii) 

seleção de informantes naturais da localidade de acordo com o 

perfil estabelecido previamente; e (iii) aplicação de questionários 

de forma direta e/ou indireta a estes informantes. Nas primeiras 

etapas (criação de questionários e criação de questões e 

variantes) são informados na ferramenta os tipos de questionários 

utilizados na coleta (fonético-fonológico, semântico-lexical ou 

morfossintático) e suas subdivisões, como, por exemplo, as áreas 

semânticas, os fenômenos fonéticos e morfossintáticos estudados 

etc. Em uma pesquisa, pode-se inserir apenas um desses diferentes 

instrumentos ou mesmo todos eles. 

Um instrumento de coleta constará de questões, portanto, na 

segunda etapa, são inseridas as perguntas com as quais se 

pretende trabalhar, bem como possíveis variantes que foram 

obtidas para elas. Essas possíveis variantes poderão ser editadas 

em momentos posteriores, bem como incluídas outras formas que 

ocorreram. Deste modo, tópicos acerca da estruturação dos 

instrumentos de coleta podem ser abordados de forma detalhada 

nestas duas funcionalidades, bem como validade das respostas, 

seja por meio de agrupamento de formas, seja criando rótulos para 

categorias de variantes, ‘formas pouco produtivas’, ‘formas 

inadequadas’ etc. 

Conceitos de base cartográfica ou carta base podem ser abordados 

na terceira etapa da fase de criação e edição. O professor poderá 

apresentar diferentes tipos de mapas que servirão realmente de 

‘base’ sobre os quais serão representados os dados linguísticos. 

Acresce-se aqui, a interface da Linguística com a Geografia e a 

necessidade de se contatar um geógrafo para a preparação deste 

mapa em formato de imagem. Aspectos como 

georreferenciamento das localidades, coordenadas geográficas, 

escala gráfica e limites políticos fazem-se necessários para 

elaboração de um trabalho científico. 

Na base cartográfica, constarão os pontos linguísticos nos quais 

foram realizadas as entrevistas. No cadastro destes pontos, faz-se 

necessário discutir com os alunos aspectos sobre a distribuição 

simétrica das localidades, contemplando todas as regiões do mapa 

selecionado (norte, sul, centro, oeste e leste) sem haver a 

sobrecarga de pontos linguísticos em uma ou outra região. Cabe 

assim, depois de cadastrados os pontos, preparar o mapa na 

ferramenta “editor de mapa”, indicando ao software quais são as 

áreas correspondentes ao estudo, uma vez que a imagem 

preparada pelo geógrafo, geralmente, apresenta outras áreas que 

não propriamente são investigadas na pesquisa, como, por 

exemplo, limites internacionais, limites estaduais, presença de 

rios, montanhas etc. 

A última etapa da fase criação e edição refere-se ao modelo de 

ficha do informante. Neste momento, merece destaque 

apontamentos sobre a importância de se controlar as variáveis 

extralinguísticas estabelecidas pela pesquisa. A ficha do 

informante é importante nesse sentido. Estabelece-se, portanto, 

pré-requisitos que devem ser obedecidos na coleta de dados como, 

sexo, faixa etária, escolaridade, religião, classe social, profissão, 

entre outros que podem interferir nos usos linguísticos do 

informante. 

Terminada a etapa de criação e edição, o professor poderá 

abordar os tópicos sobre o (vi) cadastro de dados nas fichas dos 

informantes e (vii) cadastro de respostas no banco de dados. O 

cadastro de dados na ficha seguirá as informações colocadas na 

ficha-modelo criada na etapa anterior. Assim, o usuário 

preencherá os dados de cada um dos informantes de sua pesquisa 

que será o ponto chave para a entrada dos dados no banco, uma 

vez que as informações linguísticas da etapa posterior estarão 

intrinsecamente ligadas aos dados de cada um dos informantes. 

A segunda etapa do cadastro é a inserção das respostas no banco. 

Desse modo, o software permite ao usuário selecionar as variantes 

cadastradas na fase anterior e vinculá-las à ficha do informante 

que a mencionou. Caso ocorra alguma forma que não fora 

previamente cadastrada, há a possibilidade de cadastrar novas 

formas. Esta etapa da interação com a ferramenta é a mais 

demorada, porém, faz-se necessária apenas uma vez. O cadastro 

da ficha do informante e das respostas são duas funcionalidades 

que estão relacionadas e consistem no cerne do banco que refletirá 

em consultas posteriores. 

A etapa das consultas apresenta os resultados da pesquisa 

geolinguística. Neste momento, o professor poderá encaminhar o 

aluno a interpretar os resultados dos relatórios. Esta interpretação 

orientará o discente na elaboração de cartas linguísticas 
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diferenciadas, dependendo dos resultados encontrados. Ou seja, 

neste momento, verifica-se qual forma é mais produtiva, qual é a 

menos produtiva, quais variantes merecem destaque na cartografia 

e quais formas poderão ser agrupadas. Uma vez selecionado o que 

é relevante para a representação das cartas, os mapas podem ser 

gerados de forma automatizada, sem grande investimento de 

tempo e conhecimentos matemático-estatísticos, pois o software 

faz os cálculos necessários. 

Por fim, a etapa de visualização das cartas permite ao usuário 

manipular o material produzido, gráficos ou mapas aplicando 

efeitos de aproximação ou distanciamento, consistindo em uma 

etapa visual que possibilita interagir com a interface de forma 

dinâmica. No final do processo interativo, há a possibilidade de 

imprimir o material ou salvar os arquivos no computador para 

futura impressão. Com isso, após a produção de seu próprio 

conteúdo de aprendizagem, o professor pode selecionar uma aula 

para os alunos socializarem o material produzido em forma de 

seminários, por exemplo. 

5. MATERIAIS DIDÁTICOS E VARIAÇÃO 
LINGUÍSTICA 
Com base nos avanços tecnológicos atuais, há de se observar a 

necessidade de uso de materiais complementares aos livros 

didáticos que poderão ser desenvolvidos pelo docente ou como 

atividade para os alunos a partir do uso de novas tecnologias. Por 

exemplo, a partir das cartas linguísticas geradas pela ferramenta 

[SGVCLin], o docente ainda pode produzir facilmente objetos de 

aprendizagem na forma de aplicações educacionais abertas com 

elementos hipermídia. Vale salientar que o material proposto pode 

ser desenvolvido por um perfil de usuário não especialista em 

tecnologia, neste caso, o professor. 

5.1 Produção do Objeto de Aprendizagem 
O material produzido e apresentado nesta oportunidade foi 

desenvolvido a partir de uma família de aplicações genéricas de 

hipermídia online concebida pelo professor Claudio Kirner e 

batizada de RE-MIIO4 (Recurso Educacional com Mídias 

Interativas Integradas Online) [16]. A aplicação derivada a partir 

do RE-MIIO, denominada Variação Linguística Regional5, é 

composta por elementos de textos, sons (no formato de 

narrações), imagens, vídeos e páginas web. A escolha do tópico 

Variação Regional deu-se pela necessidade de apresentar uma 

visão científica sobre este tipo de variação, sob a perspectiva 

lexical, rompendo com o caráter anedótico por vezes atribuído ao 

tema por alguns materiais que o abordam, conforme bem atesta 

[17]. 

A diretriz norteadora para o desenvolvimento do RE-MIIO teve 

como base ações de modo a promover alterações no paradigma 

ainda amplamente vivenciado em que a tecnologia permeia a 

educação, e não o contrário. Assim, visando a este objetivo e no 

sentido de transformar os professores em adaptadores ou criadores 

de suas próprias aplicações, mesmo diante de um cenário em que 

esse perfil, em sua grande maioria, ocupa o papel apenas de 

usuário final, a comunidade científica conta, atualmente, com uma 

solução em que quatro características podem ser destacadas [16]: 

(i) o professor torna-se o criador de sua aplicação mediante 

                                                                 

4 http://www.ckirner.com/midias  

5 http://sgvclin.altervista.org/varlinreg/ 

adaptações simples a partir de uma estrutura padrão; (ii) devido à 

separação da estrutura e conteúdo dispostos na ferramenta, o 

professor facilmente cria sua aplicação de acordo com o tema de 

estudo desejado, preenchendo ou adaptando conteúdos 

previamente criados; (iii) a facilidade no aprendizado e uso da 

ferramenta a torna uma solução poderosa na produção de 

conteúdos por docentes e discentes; (iv) os materiais 

desenvolvidos são disponibilizados em repositórios abertos na 

internet, o que facilita a disseminação dos conteúdos elaborados. 

De acordo com a estrutura padrão do RE-MIIO [16], tem-se um 

objeto raiz representado por uma imagem centralizada na tela e, a 

partir dela, o usuário pode acessar conteúdos disponíveis em 

caixas, no formato de menus, que apresentam detalhes com base 

na preferência do criador do objeto de aprendizagem. Ao interagir 

com as caixas, o usuário pode acionar recursos multimídia 

associados a elas. Em se tratando do ensino de variação 

linguística, o RE-MIIO Variação Linguística Regional, objeto de 

estudo em questão, não explorou recursos de imagens 3D e 

realidade aumentada disponíveis na ferramenta original, pois, 

segundo os autores desta pesquisa, os referidos recursos não 

agregariam na compreensão dos conteúdos produzidos. Com isso, 

devido à flexibilidade proporcionada pela ferramenta, sua 

estrutura original sofreu pequenas modificações, conforme se 

pode observar na Figura 4. 

 

Figura 4. Estrutura lógica do RE-MIIO Variação Linguística 
Regional – Adaptada de [16]. A partir da imagem raiz, o 
usuário pode acessar os diferentes recursos hipermídia 

disponibilizados no formato de menu. 

Após a adaptação, a nova estrutura manteve a imagem raiz e, à sua 

direita, encontram-se disponíveis 7 caixas apresentadas no 

formato de menus deslizantes. Essa alternativa de implementação 

proporciona liberdade para o usuário navegar pelo conteúdo da 

página principal, sem sobreposição das caixas à imagem. A Figura 

5 apresenta a implementação do RE-MIIO Variação Linguística 

Regional sob a forma de uma página na internet, com parte de 

seus recursos interativos visíveis. 

5.2 Conteúdo do Material 
O estudo de variação linguística envolve, dentre outras 

particularidades, a produção de cartas linguísticas que buscam 

representar a diversidade na fala de indivíduos pertencentes a 

determinada região, consagradas pelo método da geolinguística. 

Nessa linha, conforme já discutido nesta oportunidade, uma carta 

linguística corresponde a uma imagem (mapa) que possui dois 

elementos principais: (i) representação gráfica das respostas (em 

função da produtividade, isto é, frequência absoluta) dos 

informantes, para uma questão, distribuídas em uma rede de 
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pontos (localidades); (ii) legenda com as respostas consideradas 

no estudo. 

A carta utilizada como elemento raiz do RE-MIIO Variação 

Linguística Regional foi produzida por meio de um processo 

automatizado gerido pelo software, e demandou poucos minutos. 

A partir daí, coube ao docente apenas a confecção dos materiais e 

a abordagem didática explicativa da carta, apresentados na forma 

de elementos hipermídia disponíveis no RE-MIIO. 

 

Figura 5. Implementação do RE-MIIO Variação Linguística 
Regional. Na versão proposta, os menus foram 

disponibilizados em formato deslizante à direita da imagem 
raiz, proporcionando maior flexibilidade na interação do 

usuário. 

A estrutura final desenvolvida no RE-MIIO Variação Linguística 

Regional  contém as seguintes opções de menu: 

• Sobre diversidade linguística: realiza considerações gerais 

sobre o fenômeno da variação linguística como uma 

particularidade característica das línguas naturais. Abordam-se 

questões do tipo: Por que as línguas variam? O que 

condiciona essa variação? Quais são os tipos de variação? As 

perguntas são respondidas por meio de linguagem simples e 

com diversos exemplos. São incluídos vídeos, músicas e 

imagens, bem como links para futuras consultas. 

• O projeto ALiB: é apresentado o expressivo projeto de 

pesquisa desenvolvido no país – o Atlas Linguístico do Brasil 

(ALiB), sediado na Universidade Federal da Bahia. A partir 

do corpus deste projeto são explorados dados reais do 

português brasileiro no que se refere às denominações para “a 

criança de 5 a 10 anos do sexo masculino” em cidades da 

região sul do Brasil. São fornecidos links para futuras 

consultas. 

• Comentário da carta: apresentam-se os comentários da 

imagem principal que se visualiza no RE-MIIO. Trata-se da 

carta linguística que representa a distribuição espacial dos 

designativos para menino em algumas cidades do sul do 

Brasil. Em cada um dos estados da região Sul predominam 

diferentes formas: piá, no Paraná; menino, em Santa Catarina; 

e guri, no Rio Grande do Sul. Os dados apresentados 

consistem em informações reais coletadas junto a 168 

informantes com nível fundamental de escolaridade. 

• Sobre os dicionários: definições e os comentários de 

dicionários gerais da língua portuguesa, desde o mais antigo 

[18] até o mais recente [19] a que se teve acesso. São 

acrescentadas também as informações sobre a etimologia dos 

vocábulos. 

• Norte e Nordeste: pautando-se em outros trabalhos 

empíricos, apresentam-se outras cartas linguísticas que 

retratam os designativos no Norte e Nordeste do país. São 

incluídas referências para futuras pesquisas, bem como 

imagens. 

• Centro-Oeste e Sul: o mesmo é desenvolvido para as regiões 

Centro-Oeste e Sul. A região Sudeste não foi incluída pelas 

escassez de dados referentes a pelo menos um estado 

completo. São incluídas referências para futuras pesquisas, 

bem como imagens. 

• [SGVCLin]: descrição sumária do software que possibilita a 

geração de mapas que retratem a variação linguística 

geográfica. Esta opção ainda contempla a indicação de 

bibliografia e links para pesquisas. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O ensino de cartografia linguística pautado em uma ferramenta 

que possibilite o armazenamento de dados e a geração de cartas 

em tempo otimizado torna-se interessante, uma vez que o aluno 

vê-se motivado a realizar uma pesquisa de campo assimilando de 

forma mais produtiva tópicos que são tratados na disciplina de 

Dialetologia. Desse modo, ao produzir seu próprio material de 

estudo, o aluno coloca em prática os desafios inerentes à produção 

de um atlas linguístico, compreendendo as particularidades desta 

área de interesse. 

A falta de uma ferramenta que facilitasse o processo de cartografia 

linguística representava uma necessidade que ainda não fora 

sanada. Fez-se necessário, portanto, utilizar recursos da área 

tecnológica para resolver problemas metodológicos de outra área, 

como a Dialetologia. Isso revela o caráter interdisciplinar da 

informática, presente nos diversos campos de atuação do 

conhecimento humano, mostrando mais uma vez a importância de 

um profícuo diálogo entre a Linguística e a Computação. Nesse 

sentido, tanto a pesquisa quanto o ensino de tópicos de cartografia 

linguística tem benefícios significativos. 

A pesquisa ainda apresentou detalhes inerentes ao 

desenvolvimento de uma proposta complementar ao ensino de 

variação linguística em língua portuguesa em uma aplicação 

educacional aberta baseada em recursos hipermídia. 

Com base nos recursos oferecidos pela aplicação RE-MIIO, foi 

possível verificar que o ensino de variação linguística pode ser 

explorado utilizando modos diferenciados em sala de aula ou por 

meio de atividades extraclasse que vão além dos livros didáticos 

tradicionais habitualmente adotados. Essa realidade torna-se 

possível, pois, atualmente, os professores contam com tecnologias 

promissoras e gratuitas que podem despertar o interesse dos 

estudantes nas aulas, ultrapassando barreiras geográficas e 

temporais. A proposta de ensino apresentada nesta oportunidade 

mostra que o professor não especialista em tecnologia pode não só 

promover e distribuir o conhecimento, mas também, se 

caracterizar como o produtor do seu próprio material didático. 

Além disso, o fato de explorar diferentes mídias (visuais, sonoras 

etc.) na concepção do material produzido pode, inclusive, 

proporcionar maiores ganhos na aprendizagem de alunos que, 

possivelmente, apresentam diferentes estilos de aprendizagem e 

inteligências múltiplas, atendendo aos princípios da diversidade 

humana presente no âmbito escolar. 

Nesse sentido, ressalta-se que as quatro características apontadas 

por [16] em sua proposta e presentes tanto na versão original 
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como nesta oportunidade foram atestadas pelo docente produtor 

do material elaborado – que representa o público alvo do estudo. 

Considerando que este trabalho foi realizado em um cenário em 

que a tecnologia encontra-se em franco desenvolvimento, 

pretende-se ainda que o software disponibilize a opção de o 

usuário interagir com as cartas linguísticas por meio de recursos 

avançados que extrapolem a convencional visualização 

bidimensional. Assim, serão implementadas novas 

funcionalidades ao [SGVCLin] que permitirão a aplicação de 

Realidade Aumentada para visualização das cartas linguísticas. 

Vale salientar que, atualmente, a RA tem sido aplicada em 

inúmeras pesquisas para variadas finalidades. Na área da 

educação, exemplos de trabalhos recentes ligados ao tema são os 

de [20, 21, 22]. 

O trabalho realizado não se apresenta como definitivo, pelo 

contrário, levanta novas questões de investigação. Partindo-se 

dessa premissa, como trabalho futuro, realizar-se-á um estudo 

acerca da avaliação da ferramenta, sob o ponto de vista de 

pesquisadores, professores e estudantes da área da Geolinguística, 

segundo critérios de usabilidade. 
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ABSTRACT 

This article presents a proposal for adapt inclusive digital 

resources in the Virtual Learning Environment developed in order 

to assist in conducting the apprentice with visually impaired in 

performing the tasks and interactions that occur in the tool by 

means of synthesis and spoken instructions via microphone 

attached the computer. The learning environment designed in this 

paper has been tested and approved by the target audience in 

order to validate user autonomy in the implementation of 

activities without the need for assistance from others or external 

software. 

 

RESUMO 

Este artigo apresenta um ambiente virtual de aprendizagem 

apoiado por recursos digitais inclusivos desenvolvidos e 

recomendados para uso dos deficientes visuais.  O sistema foi 

projetado com a finalidade de auxiliar a prática do aprendiz na 

execução das tarefas, interações e comunicações realizadas no 

ambiente de aprendizagem. O manuseio da ferramenta pode ser 

desempenhado apenas por instruções pronunciadas e captadas 

pelo microfone acoplado ao computador ou de modo tradicional, 

através de outros dispositivos de entrada. Reduzindo a 

dependência do deficiente visual com relação ao uso de softwares 

externos ou auxílio de terceiros, proporcionando mais autonomia. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
I.2.7 [Natural Language Processing]: Speech recognition and 

synthesis. 

Termos Gerais 

Experimentation, Human Factors, Standardization, 

Palavras Chaves 

Deficiente visual, Ambiente virtual de aprendizagem, incluso, 

aprendizagem. 

1. INTRODUÇÃO  
 

Em termos conceituais básicos, a deficiência visual pode ser 

classificada em dois grupos de indivíduos, cegos ou baixa 

visão[7].  O termo cego é usado para indicar as pessoas que não 

enxergam absolutamente nada em decorrência da ausência da 

captação de luz pela retina. Já o termo baixa visão significa a 

redução da resposta visual que é determinada por uma escala que 

define a qualidade da visão.  

A inserção dos deficientes visuais no uso de Ambientes Virtuais 

de Aprendizagem (AVAs) tem sido um desafio. Pesquisas 

realizadas por Gabardo[11] apontam problemas e carências em 

relação aos recursos de acessibilidade disponíveis 

nos AVAs existentes. 

Nunes[15] afirma que nos dias de hoje é encontrado uma ampla 

gama de distribuições de aplicações na Internet que foram 

desenvolvidas para apoiar o processo de ensino-aprendizagem na 

modalidade de Educação a Distância.  

Todavia as Tecnologias Assistivas (TAs) concebidas para apoiar 

os deficientes visuais para execução das atividades dentro dos 

AVAs são insatisfatórias,  tornando a tarefa de aprender algo 

complexo e desmotivador para este usuário[12].  

Da Silva et al.[8] relatam que a principal TA utilizada pelos 

deficientes visuais nos AVAs são os leitores de tela. Porém o 

estudante cego ou com baixa visão apresentam dificuldades em 

acompanhar alguns trechos pronunciados pelos leitores de telas 

em situações diversas.  

No intuito de minimizar a carência à acessibilidade para o usuário 

com problema de visão, este artigo apresenta um ambiente de 

aprendizagem inclusivo, que dá ao deficiente visual a praticidade 

na interação e condução total de sua navegação sem a necessidade 

de qualquer outro tipo de auxílio.  

O deficiente visual será capaz de acionar os recursos, interagir e 

comunica-se no ambiente pelo modo tradicional (teclado e mouse) 

ou apenas por comandos vocais realizados pelo microfone, sendo 

apoiado e monitorado pelo assistente da ferramenta que emitirá 

alertas.  

Para uma melhor compreensão, este o artigo está organizado da 

seguinte forma: Na seção 2,  é tratado a inclusão social no ensino 

a distância (EaD) A Seção 3 aborda os deficientes visuais e a 

EaD. A Seção 4 trás o referencial teórico.  

Na Seção 5 é apresentada a metodologia usada.   Na Seção 6 é 

mostrado o Ambiente virtual de aprendizagem para Deficientes 

visuais. A Seção 7 apresenta dos resultados desta pesquisa. Por 

fim, a Seção 8 traz as considerações finais. 
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2. INCLUSÃO SOCIAL NO ENSINO A 
DISTÂNCIA  

 

Falar sobre inclusão no contexto da educação tem sido uma das 

grandes inquietações contemporâneas.  Pessoas que possuem 

deficiências motoras, cognitivas ou sensoriais trazem consigo um 

histórico de exclusão e preconceito da sociedade, o que se 

constitui em problema social grave [1]. 

Para Machado[12] um problema recorrente que facilmente é 

detectado está na falta de políticas ou ações educacionais que 

proporcionem o princípio da igualdade de oportunidade entre as 

pessoas da sociedade de forma prática e eficaz.  

Com o surgimento das novas propostas metodológicas, algumas 

barreiras têm sido transpostas, principalmente no que diz respeito 

à obrigatoriedade da presença física do aluno em sala de aula.  

A partir desta compreensão é possível aprender em espaços 

diferenciados no qual surgem métodos alternativos desenvolvidos 

para apoiar o educando, nascendo assim a modalidade de 

Educação a Distância[14]. 

A crescente procura e ampliação da oferta de cursos na 

modalidade  EaD  relacionam-se diretamente em decorrência de 

dois fatores: o surgimento da Internet e a criação dos Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem (AVAs).  

Neste ponto, Nunes et al. [15], definem os AVAs como 

ferramentas tecnológicas para atender as novas necessidades 

educacionais, propiciando a interação, compartilhamento e 

aquisição de novos saberes. Tornando assim uma alternativa para 

auxiliar o processo de ensino à distância. 

No entanto, Coelho[6], afirma que os sistemas disponibilizadas 

para EaD normalmente não oferecem recursos digitais inclusivos 

para dar suporte a todas as pessoas no processo de ensino-

aprendizagem.  

Estas afirmações podem ser evidenciadas através das pesquisas 

realizadas por Gabardo [11], onde estudos comparativos entre os 

AVAs destacam carências em relação ao quesito de acessibilidade 

nas ferramentas analisadas. 

   

3. DEFICIENTES VISUAIS E A EAD 
 

A Educação a Distância tem avançado de maneira constante nos 

últimos anos e com isso a acessibilidade em ambientes virtuais de 

aprendizagem  têm se tornado essencial. 

No processo de ensino-aprendizagem de pessoas com deficiência 

visual, há necessidade de se privilegiar todos os sentidos 

remanescentes[16].  

E é importante destacar que apesar da perda do sentido da visão, o 

deficiente visual consegue desenvolver muito bem os demais 

sentidos (audição, tato, paladar, olfato) que devem ser explorados 

pedagogicamente, visando uma melhor assimilação do 

conteúdo[9]. 

Para garantir esta igualdade entre os aprendizes na EaD, as 

metodologias aplicadas na elaboração das salas virtuais precisam 

ser evoluídas, com intuito de fornecer mídias e funcionalidades 

especializadas para apoiar o processo de ensino-aprendizagem do 

deficiente visual.  

Diante deste cenário, nota-se a importância de propor meios 

educacionais acessíveis para os deficientes visuais nos AVAs, com 

a expectativa de minimizar o impacto causado pela ausência da 

disponibilidade de recursos para apoiar os aprendizes de modo 

geral, indiscriminados e com igualdade de condições.  

4. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

O potencial da tecnologia digital da informação e comunicação, 

tem possibilitado ampliar os movimentos em processos 

inclusivos[13].  

Muitos recursos vêm surgindo a cada dia no intuito de minimizar 

os problemas de acessibilidade dos deficientes visuais.  

Uma grande parcela destes recursos de acessibilidade é inserida 

em AVAs, como: Moodle, TelEduc e Eduquito. Estes recursos 

foram desenvolvidos de acordo com as recomendações de 

acessibilidade da W3C/WCAG1 [11].  

No entanto, o aprendiz com deficiência visual, mais 

especificamente o cego, depende exclusivamente do uso de 

softwares de terceiros para realizar leitura de tela e para informar 

sua atual localização no contexto da aplicação.  

Além de necessitar de auxilio direto do teclado para acionar as 

funcionalidades das ferramentas de aprendizagem. 

Com o surgimento das TAs foi possível criar um canal facilitador 

para as interações ocorridas entre os deficientes e os recursos 

disponíveis no computador. No qual podem ser destacados: 

• NVDA, leitor de telas que permite o deficiente visual 

utilizar o computador, através do auxilio da síntese de 

voz e teclas de atalhos; 

• Dosvox, que é um sistema operacional com recurso de 

voz que permite ao usuário fazer edição e impressão de 

texto e, manipular arquivos e também navegação na 

Internet[5]. 

   

A proposta deste trabalho se diferencia das demais, pois o 

aprendiz com deficiência visual dispensa o uso de mouse e 

teclado para desempenhar ações rotineiras no ambiente de 

aprendizagem.  

Além disso, o sistema informa em tempo real sobre os 

acontecimentos que estão ocorrendo no ambiente, o que deixa o 

aprendiz sempre alerta sobre as novas interações.   

5. METODOLOGIA 
 

A metodologia usada nesta pesquisa foi realizada em cinco etapas: 

Pesquisa em trabalhos correlatos, Entrevistas em instituição de 

amparo ao deficiente visual para refinar a especificação dos 

requisitos, Projeto de Sistema, Testes e Análise dos resultados. 

Conforme apresenta a Figura 01. 

                                                                 
1  W3C (World Wide Web Consortium) é uma organização que 

padronizar o acesso aos recursos na Web, sendo a WCAG (Web 

Content Accessibility Guidelines) um grupo de trabalho inserido 

dentro da W3C que desenvolve as recomendações de 

acessibilidade dos conteúdos da Web. 
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Figura 01 – Etapas da Metodologia 

 

Na primeira etapa Trabalhos correlatos, foi efetivado um plano 

de investigação sobre o assunto de tecnologia assistiva 

direcionadas para uso dos deficientes, com base nos portais 

CAPES2, ACM Digital Library 3 e Google Acadêmico4, aplicando 

o método de Flick [10], no qual foram mapeados as contribuições 

dos temas averiguados, em seguida foi realizado uma análise 

quantitativa para obter o máximo de informações sobre o assunto.  

Através dos resultados obtidos após aplicação das pesquisas, 

foram classificados, analisados e catalogados os artigos que 

abordam as plataformas de aprendizagem virtuais que aplicam em 

sua interface recursos para navegação e comunicação com o uso 

de TA para apoiar os deficientes visuais. 

Na segunda etapa, sobre a Especificação de Requisitos, foi feita 

uma pesquisa para conhecer melhor a realidade do aprendiz com 

deficiência visual, no qual foi realizado um levantamento de 

requisitos com apoio de órgãos filantrópicos de uma cidade do 

Brasil. 

As informações coletadas foram captadas por meio de um 

questionário, elaborado para identificar as necessidades gerais dos 

deficientes que usam a Internet para acessar os conteúdos à 

distância através da mediação ou não do AVA.   

Na terceira etapa Projeto de sistema, optou-se pelo modelo 

incremental de desenvolvimento[17]. Este modelo possui 5 etapas 

(comunicação, planejamento, modelagem, construção e 

implantação). 

O que se difere dos demais modelos, está no fato de que apenas os 

novos incrementos passam por todas as etapas, o que evita que o 

projeto completo percorra novamente todas as fases, como é 

apresentado na Figura 02. 

 

Figura 02.  modelo incremental de desenvolvimento[2] 

 

A quarta etapa Teste, tem como finalidade o teste do ambiente 

para que se possa ter um diagnóstico do funcionamento do mesmo 

e verificar o que pode ser aprimorado.  

                                                                 
2
  Disponível em: http://www.periodicos.capes.gov.br/ 

3
  Disponível em: http://dl.acm.org/ 

4  Disponível em: https://scholar.google.com.br/ 

Por fim, na quinta e última etapa Análise de resultados, é feito 

uma análise dos resultados obtidos nos experimentos. 

 

6. AVA PARA DEFICIENTES VISUAIS 
 

Diante do contexto apresentado, foi desenvolvido um ambiente 

virtual de aprendizagem em que são incorporados recursos de uso 

comum em plataformas similares, como: agenda, mensagem, 

fórum, tarefa e chat.  

O objetivo de inserir no ambiente AVA estes recursos está em 

tornar acessíveis os mesmos para que pessoas com deficiência 

visual, possa também desenvolver as atividades ali apresentadas. 

A seguir, a Figura 03 ilustra a tela no qual os recursos podem ser 

acessados através de ações convencionais ou por instruções 

pronunciadas via microfone. 

   

 

Figura 03.  Tela de uso comum do protótipo AVA 

 

6.1 Arquitetura do sistema 

Para realizar a implementação do protótipo AVA inclusivo, optou-

se pelo uso da linguagem PHP (Hypertext Preprocessor)5, como 

plataforma de codificação, sendo que o trabalho de persistência 

das informações ficou a cargo do sistema gerenciador de banco de 

dados MySql5.  

A escolha da codificação em PHP ocorreu em decorrência da 

estabilidade e simplicidade de uso semântico apresentado pela 

ferramenta.  

Após a escolha das tecnologias que atenderiam a necessidade da 

interpretação dos sinais emitidos pela voz e sintetização, optou-se 

pelo uso do Framework Web Speech API66da empresa Google, 

para operacionalizar a função de transformação das frequências 

das ondas sonoras em texto e transformar o texto em ondas 

sonoras. 

Este serviço desempenha a captação e emissão de sinais que 

acionarão os recursos no sistema para condução do usuário. Para 

                                                                 
5
  Disponível em: http://php.net/index.php. Acesso em mar. 2015 

 5 Disponível em: https://www.mysql.com. Acesso em mar. 2015 

6 6 Disponível em: https://dvcs.w3.org/hg/speech-api/raw-

file/tip/speechapi.html . Acesso em mar. 2015 
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Yin [19], é primordial a observação da nova tecnologia dentro de 

um cenário de experimentação, pois prestará uma ajuda 

inestimável para se compreender as vantagens e limites da 

tecnologia adotada. 

A Figura 04 destaca a arquitetura interna projetada para 

desempenhar o reconhecimento de voz do AVA inclusivo, 

construído para atender ao quesito de acessibilidade dos alunos 

com deficiências visuais. 

 

 

Figura 04.  Arquitetura para reconhecimento de padrão vocal 

 

A arquitetura apresentada na Figura 04 mostra o usuário 

solicitando serviços para interface da aplicação através de 

comandos verbalizados captados pelo microfone.  

Segundo Brooks[3], um agente assistente de sistema deve possuir 

módulos de competência, que permite respostas às requisições 

particulares do ambiente.  

O principal papel deste assistente é ser os “olhos” deficiente 

visual, fornecendo a ele orientações para navegação e condução 

na realização de tarefas e interações neste ambiente. 

As solicitações são recepcionadas pelo assistente do sistema que 

aciona as funções em nuvem que desempenha o reconhecimento e 

síntese de voz através do Framework do Google Web Speech API.  

Segundo Shire e Hans [18], a Web Speech API permite aos 

desenvolvedores na Web inserir recursos como de reconhecimento 

de voz e leitura de tela na implementação dos sites através de um 

elevado índice de abstração da complexidade que é inerente neste 

tipo de tecnologia de reconhecimento de padrões.  

Deste modo, o componente fornece um conjunto de métodos 

usuais que simplificam a tarefa de codificação do desenvolvedor.  

 O Framework Web Speech foi projetado por desenvolvedores da 

Google e disponibilizado na Web de modo gratuito. Através deste 

serviço é possível solicitar entrada de voz breve ou fala contínua.  

O recurso Web Speech retorna o texto equivalente à fala de 

entrada fornecida. Além de oferecer recursos para síntese de voz 

em várias línguas. Todos os serviços solicitados são processados 

pelo componente e retornados por áudio ou texto para aplicação 

web do solicitante. 

Deste modo, o AVA desenvolvido consegue capturar as instruções 

e emitir alertas para seus usuários com objetivo de anunciar novas 

interações que estão ocorrendo no sistema.  

Um exemplo a ser citado está na ocorrência de novas postagens 

no fórum em que o usuário é avisado. Neste caso, o assistente 

intermédio orienta o aprendiz via mensagens sintetizadas, 

expressada por meio de caixa de som.    

Assim, extinguisse a dependência no uso de softwares externos 

para leitura da interface da aplicação, mantendo o deficiente 

visual sempre informado sobre sua condição atual no sistema.  

Para controlar a dinâmica das ações realizadas pelos aprendizes, o 

assistente do sistema fornece serviços internos de monitoramento, 

registros das ocorrências e solicitações que ocorrem em tempo 

real no espaço de aprendizagem, através da percepção de eventos 

ou entrada de dados realizada para todos os usuários do ambiente.  

  

6.2 Acionando os recursos 

O primeiro acesso é realizado fornecendo o endereço da página do 

AVA dentro de um navegador de internet. É preciso enfatizar que 

os dispositivos de hardware como caixas de som e microfone 

devem estar devidamente instalados no computador do usuário.  

Com a página inicial do ambiente virtual de aprendizagem aberta 

o usuário é auxiliado pelo sintetizador embutido na ferramenta 

para realizar sua autenticação no sistema.  

Deste modo, a ferramenta pode conduzir o usuário pelo sistema 

apenas por instruções pronunciadas. Como padrão, o recurso que 

ativa o auxilio do assistente do sistema está sempre com o status 

habilitado, conforme apresenta a Figura 05.   

 

 

Figura 05.  Tela de acesso do protótipo inclusivo 

 

Caso a instrução pronunciada através do microfone não seja 

válida, é emitido um alerta ao usuário para que reinicie o 

procedimento através do recurso de síntese de voz.   

Após a autenticação no interior do ambiente, é possível acionar as 

funcionalidades da aplicação através da definição da palavra 

chave abrir seguido da função que deseja acionar.  

Dentre os recursos digitais desenvolvidos na primeira versão do 

AVA foram contemplados os serviços de: Agenda da semana, 

Fóruns, Tarefas, Chat e Mensagens.   

Estas instruções podem ser acionadas por comando de voz através 

do microfone. A Tabela 01 apresenta os recursos do sistema e os 

comandos usados. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 01.  Recursos do Sistema e comandos de voz 

Recursos do sistema Comandos de voz 

01- Orientação ao usuário Abrir ajuda 
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02- Permitir acesso no AVA Abrir ambiente 

03- Usuários online no curso Abrir usuários ativos 

04- Finalizar acesso no AVA Abrir finalizar 

05- Agenda da semana Abrir agenda 

06- Tarefas Abrir lista tarefas 

[todas/semana] 

07- Tarefas realizadas Abrir tarefas realizadas 

08- Fóruns Abrir fórum [número] 

08.1- Lista tópicos postados Abrir tópicos [número] 

08.2- Criar tópico no fórum Abrir cria tópico 

08.3- Responder tópico do 

fórum 

Abrir responder tópico 

[usuário] 

08.4- Fechar fórum Abrir fechar tarefa 

09- Tarefas Abrir fechar line Abrir tarefa  [número] 

09.1- Selecionar diretório Abrir pasta [caminho] 

09.2- Selecionar arquivo Abrir seleção [arquivo] 

09.3- Enviar arquivo Abrir enviar 

10- Chat Abrir chat 

10.1- Usuários online no 

chat 

Abrir chat pessoas 

10.2- Chat diálogos Abrir chat [todos/usuário] 

10.3- Fechar chat Abrir fechar tarefa 

11- Mensagem Abrir mensagem 

11.1- Ler e acessar 

mensagens 

Abrir mensagem 

[todas/atuais/data/número] 

11.2- Responder mensagens Abrir responder mensagem 

[número] 

11.3- Fechar mensagens Abrir fechar mensagem 

[número] 

12- Acionando curso Abrir curso [curso] 

13- Trocando modulo de 

aprendizagem 

Abrir modulo [módulo] 

14- Aciona a semana do 

modulo ativo 

Abrir semana [número] 

15- Lista instruções 

disponíveis 

Abrir tutorial 

 

As instruções são interpretadas pelo AVA como ordem para 

executar os eventos no sistema.  Por exemplo, para acionar o 

recurso para auxilio do assistente, basta informar a palavra chave 

abrir ajuda.  

Neste caso, o sistema comunica ao usuário sobre sua localização e 

estado atual, fornecendo orientações sobre o que pode ser feito no 

contexto da aplicação.  

Todas as demais funcionalidades podem ser acionadas por meio 

do processo de reconhecimento de voz, sempre que for usada a 

pronuncia da palavra chave seguida da função desejada.   

Deste modo o usuário adquire conhecimento sobre quais são as 

funcionalidades do sistema e como deve proceder para acessá-las. 

Além de receber alertas sobre novas ocorrências realizadas pelos 

pares no ambiente da aplicação. Esse alerta é realizado através da 

emissão de mensagens audíveis sobre o novo evento, conforme 

representa a Figura 06.  

 

Figura 06.  Alerta por síntese de voz sobre novas interações  

 

7. TESTES E  RESULTADOS  
 

Após o desenvolvimento do ambiente virtual de aprendizagem 

foram realizados testes, no intuito de analisar a eficácia da 

ferramenta e ao mesmo tempo detectar possíveis falhas na 

concepção do projeto de acessibilidade proposto.  

Os experimentos foram realizados em um órgão filantrópico que 

apoia os deficientes visuais em uma cidade do Brasil. Foram 

selecionadas na primeira fase de testes 10 (dez) pessoas 

portadoras de deficiência visual.  

Para o desenvolvimento dos experimentos, criou-se no ambiente 

virtual de aprendizagem um curso denominado: Ambiente Virtual 

inclusivo, composto por dois módulos: Introdução ao AVA e 

Comando básicos, conforme mostra a Figura 07. 

 

 

Figura 07.  Módulos do curso de Ambiente Virtual Inclusivo  

O primeiro módulo foi dividido em duas semanas com atividades 

diversas como: leitura de texto, agenda e participação no fórum. 

O segundo módulo, Comandos básicos, foi composto por apenas 

uma semana, no qual foi incluso uma atividade para leitura e 

realização de interações entre os aprendizes, como envio de 

mensagens.  
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Antes de acionar a ferramenta, foi feita aos deficientes visuais 

uma rápida orientação sobre os comandos de voz básicos do AVA 

para que realizassem o primeiro acesso e requisitassem auxilio 

diretamente para o assistente de navegação do sistema.  

Entre as instruções básicas fornecidas destaca-se duas primordiais 

para iniciar os testes. A primeira é o recurso denominado Abrir 

ajuda.  

Esta instrução fornece orientações gerais sobre o estado atual do 

usuário dentro do contexto da aplicação, o que auxilia à 

navegação do usuário dentro do ambiente da aplicação.  

A segunda instrução básica é denominada Abrir tutorial. Esta lista 

o conjunto de comandos vocais disponíveis no sistema, 

permitindo assim que o usuário conheça e aprenda os comandos 

para realizar as ações.  

Para utilização das instruções vocais é necessário liberar o uso do 

microfone, em seguida o aprendiz com deficiência visual 

consegue navegar pelo sistema usando apenas os comandos vocais 

predefinidos, sendo apoiado pelo assistente do sistema que é 

fundamental para orientação, condução e realização das ações sem 

intervenções externas ou auxílios adicionais.  

De acordo com Cybis [4] uma interface, segundo a perspectiva 

ergonômica, precisa proporcionar ao usuário a realização das 

tarefas de maneira eficiente, eficaz e agradável. 

Entre os 10 (dez) aprendizes selecionados para realização dos 

testes, 30% dos voluntários destacaram como ponto negativo a 

falta de retorno imediato do assistente do sistema, provocando 

incertezas momentâneas para desempenhar ações na aplicação.   

Já os demais participantes 70%, consideraram a navegação, 

execução e tempo de retorno satisfatório.   

Com relação ao problema na demora de resposta do assistente, 

identificou-se que o tempo de resposta pode variar de acordo com 

a velocidade da transmissão de dados na rede, quanto mais rápida 

a transmissão de dados, mais ágil é o retorno do assistente.  

Isso ocorre devido o sistema ser hospedado na nuvem e o tempo 

de resposta das requisições oscila de acordo com a velocidade na 

transmissão dos dados na rede.    

No fim do experimento, cada voluntário respondeu um 

questionário composto por cinco questões objetivas.  As questões 

usadas no questionário foram: 

a) O AVA desenvolvido para apoiar os deficientes visuais é de 

fácil uso?  

b) O protótipo desenvolvido forneceu apoio para navegação e 

interação sem auxílios externos? 

c) Houve compreensão com relação ao conteúdo ministrado? 

d) As instruções faladas para acionamento das funcionalidades 

são simples para aprender?  

e) O Ambiente Virtual de Aprendizagem atingiu o objetivo 

proposto?  

Com o resultado obtido após o experimento, concluiu-se que o 

resultado do teste foi positivo, sendo o AVA aprovado, conforme 

sinalizado nos requisitos destacados no Gráfico 01, pelos 

participantes dos testes. 

O Gráfico 01 apresenta os resultados obtidos em cada pergunta 

aplicada aos usuários participantes da pesquisa, as letras 

(a,b,c,d,e) representa cada uma das questões mostradas no 

questionário de forma respectiva. 

 

Gráfico 1 – Resultado dos testes aplicados 

 

  

Para realização do experimento foi usado um computador portátil 

com os recursos necessários instalados e configurados para o 

manuseio e utilização do software, incluído a Internet.  

Foi criado um perfil para cada usuário dentro da aplicação, 

inserindo a este um curso elaborado para teste.  

O experimento foi aplicado em um laboratório de informática do 

órgão filantrópico de assistência ao deficiente visual em horários 

previamente agendados com os participantes.  

Os testes foram aplicados ao longo de duas semanas, com 

participantes maiores de 18 anos e com experiência em navegação 

na Internet.    

  

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O artigo apresentou um Ambiente Virtual de Aprendizagem com 

recursos adaptados para auxiliar os deficientes visuais. O sistema 

provêm de meios alternativos para integrar de forma eficaz o 

indivíduo com dificuldade visual no processo de ensino-

aprendizagem na EaD. 

Após a realização de testes foi observado que os recursos digitais 

propostos no sistema permitem ao deficiente visual uma maior 

autonomia no uso do ambiente de aprendizagem.  

Comprovando a redução da dificuldade de acesso aos serviços 

disponibilizados na ferramenta. Deste modo, os recursos especiais 

adaptados no AVA desenvolvido foram homologados.  

Entre os problemas detectados observa-se a dificuldade inicial 

para liberação do uso do microfone pelo deficiente visual e 

também a velocidade de transmissão da Internet que influência 

diretamente no tempo de resposta das ações realizadas pelo agente 

assistente do sistema. 

Como trabalhos futuros, destaca-se, o aperfeiçoamento do 

algoritmo para realizar reconhecimento e síntese de voz e a 

construção de uma rotina no sistema que ofereça métodos mais 

seguros e eficientes para autenticação do aprendiz deficiente 

visual neste ambiente. 

A concepção de uma versão mobile da plataforma de ensino 

virtual apresenta-se como outra possibilidade que pode ser 
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abordada no futuro, com o intuito de facilitar, ampliar e 

flexibilizar o acesso dos deficientes visuais no sistema. 

É interessante dar continuidade as pesquisas visando aplicar 

melhorias no algoritmo para tornar o agente assistente inteligente, 

de modo a permitir que os processos sejam realizados com base 

em decisões analisadas por meio dos dados colhidos nas 

interações e escolhas de cada usuário no ambiente de 

aprendizagem.  
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ABSTRACT 
Communities of practice in the public sector have potential 

because are environment for sharing knowledge and continuous 

learning based on technologies. Thus, this paper presents the case 

study of a community of practice of the Núcleo de Gestão 

Ambiental Integrada da Reitoria do Instituto Federal Sul-rio-

grandense which set out to identify from their stages of 

development, situations that involving learning in this context. 

For this, we sought through analysis of the interactions, identify 

the exchange of knowledge, permeated by situations of 

cooperation and aided by Information and Communication 

Technologies. At the end, based from the development stages of 

community  of practice in the public service was identified 

through the interactions of public servants factors involving the 

exchange of knowledge permeated by situations of cooperation, 

placing learning in context analyzed. From this study, it is 

believed that permeated by the Information and Communication 

Technologies and by organizing in communities of practice, the 

public sector can become more and more an environment of 

permanent learning and open for change, factors that relate 

directly to an open government, transparent and with direct 

relationship with the demands of society. 

 

RESUMO 
Comunidades de prática no setor público possuem grande 

potencial, pois, possibilitam por meio do compartilhamento de 

conhecimentos o desenvolvimento de um ambiente de 

aprendizagem contínua baseado em tecnologias. Desse modo, este 

trabalho apresenta o estudo de caso da comunidade de prática do 

Núcleo de Gestão Ambiental Integrada da Reitoria do Instituto 

Federal Sul-rio-grandense que se propôs a identificar a partir de 

seus estágios de desenvolvimento situações de aprendizagem 

nesse contexto. Para isso, buscou por meio de análises das 

interações identificar as trocas de conhecimentos, permeadas por 

situações de cooperação e auxiliadas pelas Tecnologias da 

Informação e Comunicação. Ao final da pesquisa conseguiu-se a 

partir dos estágios de desenvolvimento da comunidade de prática 

no serviço público identificar por meio das interações dos 

servidores públicos fatores que envolvem a troca de 

conhecimentos permeados por situações de cooperação, situando 

a aprendizagem no contexto analisado. A partir deste estudo 

acredita-se que permeado pelas Tecnologias da Informação e 

Comunicação e por meio da organização em comunidades de 

prática o setor público pode se tornar cada vez mais um ambiente 

de aprendizagem permanente e abertura para mudanças, fatores 

que se relacionam diretamente com um ambiente aberto, 

transparente e com direta relação com as demandas da sociedade. 

Descritor de Categorías e Assuntos 
D.3.3 [Computers and Education]: Computers use in education 

– collaborative learning.  

Termos Gerais 
Experimentation, Theory. 

Palavras chaves 
Comunidades de prática, Setor Público, Troca de conhecimentos, 

Cooperação, Aprendizagem. 

1. INTRODUÇÃO 
A Nova Gestão Pública (NGP) adota valores contrários a 

hierarquia, especialização e impessoalidade atribuídos as 

burocracias modernas [8]. Nesse sentido, surge a necessidade de 

um forte investimento na reinvenção dos governos para modificar 

essas disfunções burocráticas e ir em direção a uma administração 

moderna, aberta, transparente e receptiva à participação dos seus 

vários parceiros, entre eles, o servidor público, mediador do bem-

estar público [7,25]. Sendo assim, o servidor público assume uma 

nova postura que exige competências totalmente diferentes das 

que lhes foram ensinadas até o momento o que requer também 

modificações na forma e no conteúdo dos programas de 

capacitação.  

Desse modo, a mudança é total, tanto nas pessoas como nos 

governos, que devem ser todos reinventados [1]. Nesse cenário, o 

investimento em sensibilização e qualificação dos servidores 

públicos assume extrema importância para que a mudança 

aconteça, pois, possibilita o compartilhamento dos conhecimentos 

e o estímulo à criatividade e inovação [25]. Uma tendência é que 

as empresas públicas criem núcleos de trabalho para gerar novas 

ideias, que devem fluir para além das barreiras departamentais [4]. 

Nesse contexto, as comunidades de prática por propiciarem a 

reunião de pessoas em torno de interesses comuns e 

compartilhamento de conhecimentos em direção a aprendizagem 

contribuem para minimizar essa divisão clássica em 
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departamentos por meio da aproximação pela presença virtual [2, 

21, 27]. Visto que profissionais atuando isolados não fazem mais 

sentido, o que é verdadeiramente importante é a formação de 

grupos humanos interagindo constantemente, seja de maneira 

pessoal ou por meio de redes ou comunidades [21]. 

Além disso, a adoção de comunidades de prática no serviço 

público também pode trazer para esse contexto uma forma de 

infundir energia nova e paixão ao ensino, pois, envolver-se em 

uma comunidade de aprendizagem reúne elementos como: as 

pessoas envolvidas, o propósito em torno do qual elas se reúnem e 

o processo do qual elas participam, a intersecção desses três 

elementos resulta em níveis mais profundos de reflexão e 

capacidade de colaboração [14].  

Estudos reforçam que é preciso examinar mais profundamente os 

modelos e estratégias para capacitar os profissionais para trabalhar 

de forma colaborativa na gestão pública, pois, somente desse 

modo pode-se garantir que esses a colaboração gere resultados 

positivos e efetivos sobre os indivíduos, para a própria 

organização e consequentemente, para a cidadania e que essa 

capacitação pode ocorrer centrada na conexão e nas tecnologias 

de informação [5, 21, 19]. Com isso, tem-se uma oportunidade 

única para criar uma mudança autossustentável, com uma ampla 

gama de efeitos tecnológicos, organizacionais, culturais e sociais 

intimamente ligados [5].  

Além disso, o reconhecimento dos núcleos e sua potencial 

configuração em torno de uma comunidade de prática pode 

representar para o setor público a possibilidade, do ponto de vista 

pedagógico de formação permanente por meio da resolução de 

problemas, assumindo dessa maneira a real dimensão colaborativa 

por meio do registro, armazenamento e disseminação do 

conhecimento construído e de como são realizadas as negociações 

e renegociações de sentidos e significados, além de um registro 

organizado de trabalhos desenvolvidos e de práticas cotidianas [3, 

17,18, 20, 24, 28]. Desse modo, a observação real de como 

acontece o compartilhamento de conhecimentos em comunidades 

de prática pode fornecer justamente o ferramental necessário à 

prática de aprendizagem colaborativa [20].  

Desse modo, é importante que os servidores públicos na NGP 

assumam essa postura de aprendizagem contínua, fator importante 

que deve permear suas atividades diárias. Nesse contexto, este 

artigo apresenta uma pesquisa qualitativa de observação 

participante que buscou a partir de um estudo de caso da 

comunidade de prática do Núcleo de Gestão Ambiental da 

Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Sul-rio-grandense (NUGAI/Reitoria/IFSul) por meio do 

compartilhamento de conhecimentos e troca de experiências 

auxiliadas pelas Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TICs) analisar as interações para identificar as trocas de 

conhecimentos permeadas por situações de cooperação que 

caracterizam a aprendizagem nesse contexto, procurando situar 

dessa maneira o trabalho dos servidores públicos também como 

um processo de aprendizagem contínua apoiado pelas TICs. A 

comunidade de prática foi acompanhada durante dois anos (maio 

de 2013 a abril de 2015) e as interações foram documentadas em 

busca de elementos que caracterizem no compartilhamento de 

conhecimentos as trocas de conhecimentos marcadas por 

situações de cooperação que levam a aprendizagem realizadas 

nesse contexto específico do serviço público. 

Para isso, o artigo apresenta primeiramente os conceitos que 

forma levados em consideração para as análises, comunidades de 

prática e seus estágios de desenvolvimento e os fatores envolvidos 

no compartilhamento de conhecimentos, para depois, analisa-los 

na situação real por meio da observação participante e estudo de 

caso. 

2. COMUNIDADES DE PRÁTICA 
O conceito já amplamente utilizado de comunidades de prática 

como reunião de pessoas em torno de um interesse comum 

ganhou um novo impulso diante das TICs, pois, têm incentivado 

uma colaboração mais profícua e fomentado o aparecimento de 

novos tipos de trabalho colaborativo [21, 23].  

Por comunidade de prática entende-se a reunião de pessoas 

informal e contextualmente por interesses comuns no aprendizado 

e, principalmente, para a troca de informações e conhecimentos 

que quando postos em prática auxiliam na busca de soluções e das 

melhores práticas promovendo o aprendizado do grupo [27,30]. 

Essa aprendizagem se dá pelas interações regulares em torno do 

compartilhamento de um interesse sobre um assunto ou problema 

[27]. Nesse contexto, as comunidades de prática emergiram como 

um conceito influente para promover o conhecimento, tanto 

individual como em grupo, dentro de um sistema de aprendizagem 

social e possuem três elementos fundamentais que as 

caracterizam: um ‘domínio’ da atividade ou do conhecimento que 

cria um sentimento de identidade comum e proporciona o 

engajamento mútuo dos membros, uma ‘comunidade’, ou seja, 

quem são os membros que se preocupam com o domínio por meio 

da negociação de uma empresa mista e uma ‘prática’ 

compartilhada e desenvolvida por meio de um repertório 

compartilhado pelos membros da comunidade [12, 27].  

Em resumo, o engajamento mútuo se refere à quantidade e ao 

padrão de interações que os indivíduos se envolvem mutuamente. 

Dessa maneira, é estabelecendo um compromisso, ilustrado pelos 

laços que unem os indivíduos e através dos quais se envolvem em 

uma empresa mista, ou seja, um propósito ou objetivo unificador, 

um empreendimento conjunto que uma cria responsabilidade 

mútua e dá coerência as ações [27]. O repertório compartilhado 

pode ser definido como o resultado das duas características 

anteriores e pode se estabelecer formalmente, por meio de 

formulários, procedimentos, ferramentas, entre outros, ou 

informalmente, por meio de conceitos, histórias, jargões, etc [27]. 

É o repertório que a traça a história do engajamento mútuo da 

comunidade. De acordo com essas características, uma 

comunidade de prática é um lugar onde existe uma identidade e 

um rico repertório compartilhado (interesse comum, tema, 

organização) [15]. Nesse sentido, uma abordagem concreta para 

facilitar a aprendizagem coletiva é a noção de uma comunidade de 

prática [19].  

Sendo assim, o conceito de comunidade de prática com o advento 

das TICs é baseado na colaboração que se dá pelo 

compartilhamento de objetivos que ocorre não somente para o 

trabalho colaborativo, mas também para realizar uma troca 

cognitiva, a fim de atingir metas que não poderiam ter sido 

atingidas individualmente [21]. Outros objetivos incluem o 

aproveitamento processos adequados para semear propostas 

coletivas de interesse em uma tentativa de ir além da perspectiva 

individual das iniciativas [21].  

Nesse sentido, o conceito de comunidade de prática tem suas 

raízes na tentativa de entender a natureza social da aprendizagem 

humana inspirada pela antropologia e teoria social [28]. Desse 

modo adota uma perspectiva construtivista no campo da 
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aprendizagem organizacional, localizando o aprendizado na 

relação entre a pessoa e o mundo, visto que, os seres humanos são 

pessoas sociais em um mundo social. Sendo assim, a 

aprendizagem não pode acontecer separada das atividades da vida 

dos indivíduos, visto que é inerente à natureza humana e que 

ocorre, em boa parte, fora das escolas formais, portanto, pode 

ocorrer também em campo, na prática de trabalho e com o auxílio 

das tecnologias [11, 26, 28]. Um dos mais proeminentes 

affordances de tecnologias educacionais é que eles suportam 

ambientes de aprendizagem autênticas, situando assim tarefas de 

aprendizagem no contexto de situações do mundo real [9]. 

2.1 Componentes estruturais: o domínio, a 
comunidade e a prática 
Devido à variedade de formas que uma comunidade pode se 

organizar, para ser definida e identificada como tal é necessário 

que sua estrutura seja moldada em torno de três elementos 

fundamentais: o domínio (the domain), a comunidade (the 

community) e a prática (the practice) [30].   

O domínio é responsável é a atividade ou conhecimento que cria o 

sentimento de identidade comum que se forma pela interação 

contínua entre as pessoas. Pertencer a uma comunidade de prática 

implica em estabelecer um compromisso com o domínio, que diz 

respeito a uma competência compartilhada e distingue os 

membros de outras pessoas. Esse domínio não é necessariamente 

algo reconhecido como expertise fora da comunidade. Em uma 

comunidade os membros valorizam suas competências coletiva-

mente e aprendem uns com os outros, mesmo que fora do grupo, 

poucos possam valorizar ou até mesmo reconhecer esses 

conhecimentos [30].  

A comunidade é estabelecida pela busca interesses, dessa maneira, 

os membros se envolvem em atividades conjuntas e discussões em 

que ajudam uns aos outros e compartilham informações. Isso 

permite que os integrantes exponham questões independen-

temente do nível de conhecimento, tratando todas com atenção o 

que proporciona o desenvolvendo um clima não só de confiança, 

mas também desafiador. Desse modo se estabelecem os laços de 

confiança e engajamento mútuo e como consequência são 

construídas as relações que permitem o aprendizado de uns com 

os outros. O estabelecimento dessas relações é o que diferencia 

uma comunidade de prática de site da internet, a menos que os 

membros interajam e aprendam juntos. Essa diferenciação é 

importante, pois, mesmo que os membros tenham muitas coisas 

em comum, ou seja, estabeleçam um domínio, se eles não 

interagirem entre si e não aprenderem juntos de modo regular, não 

formam uma comunidade de prática. A interação não 

necessariamente representa que os membros trabalhem juntos 

diariamente, eles podem trabalhar sozinhos, mas devem 

compartilhar de um espaço comum para se reunir e interagir [30].  

A prática tem relação com o desenvolvimento de um repertório 

compartilhado de recursos: por meio de experiências, histórias, 

ferramentas, formas de lidar com problemas recorrentes, em suma 

uma prática compartilhada. A prática requer tempo e interação 

sustentada e o desenvolvimento de uma prática compartilhada 

pode ser mais ou menos autoconsciente. A prática pode definir 

que conhecimentos compartilhar, documentar e desenvolver. Pode 

também definir o modo de organizar as atividades de aprendizado, 

as formas de acesso ao conhecimento persistido, as normas, os 

projetos assumidos e as fontes de conhecimento. Isso tudo 

contribui para que a comunidade se torne intencionalmente uma 

fonte de conhecimento para seus membros e também para outros 

que passam a se beneficiar destas habilidades. 

A combinação dos três elementos, domínio, comunidade e prática 

é o que constitui uma comunidade de prática, mas é por meio de 

seus estágios de desenvolvimento que ela se desenvolve ao 

mesmo tempo em que é cultivada [27]. 

2.2 Estágios de desenvolvimento 
Os diferentes estágios são caracterizados pelos diferentes níveis 

de interação e os diferentes tipos de atividades entre seus 

membros. O modelo de desenvolvimento fornece uma direção 

para se entender o desenvolvimento de uma comunidade de 

prática. Tratam-se de etapas que podem tipicamente ocorrer, desse 

modo, podem haver variações nas maneiras como as comunidades 

as experimentam [30]. Os estágios em comunidades de prática 

são: potencial, união, maturação, ativo e transformação. Na Figura 

1 são representadas as suas características principais e um gráfico 

com o nível de energia e visibilidade ao longo do tempo. 

 

Figura 1. Estágios de desenvolvimento em comunidades de 
prática 

2.2.1 Estágio potencial 
Embrião da comunidade, já apresenta alguns elementos de uma 

comunidade desenvolvida e por isso tem potencial de se tornar 

uma. Acontecem as primeiras relações, que também podem 

ocorrer face a face. Existe uma rede imprecisa de pessoas com 

questões e necessidades similares. É o estágio em que as pessoas 

precisam se encontrar para descobrirem uma causa comum e se 

prepararem para se organizar como uma comunidade. Os 

membros já começam a ver seus próprios problemas e interesses 

como formadores da base da comunidade e os relacionamentos já 

apresentam uma perspectiva de comunidade em potencial. O 

senso de domínio compartilhado começa a se desenvolver. A 

partir desse momento surge a necessidade de interações mais 

sistemáticas, gerando o interesse. [30].  

2.2.2 Estágio de união 
Marco inicial da comunidade, momento em que as pessoas estão 

unidas por meio da identificação de interesses comuns e lançam a 

comunidade. Sendo assim, os membros já conseguem buscar valor 

no engajamento em atividades de aprendizagem, iniciando as 

práticas e a percepção do senso de comunidade [30]. A 
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comunidade é oficialmente lançada e começam a ser hospedados 

eventos, embora a construção da comunidade já foi iniciada com a 

rede na fase de planejamento. Neste momento, se tornam cruciais 

atividades que permitem aos membros construir relacionamentos, 

confiança e uma consciência de seus interesses e necessidades 

comuns. O fator principal a ser considerado é gerar energia 

suficiente para a união da comunidade, diretamente relacionado 

com seu sucesso, pois, as comunidades prosperam quando os 

membros encontram valor em participar. Essa fase demanda 

tempo para seu desenvolvimento, pois, é necessário que as 

pessoas realmente confiem umas nas outras e dessa maneira, 

compartilhem o conhecimento que é verdadeiramente útil. As 

comunidades que oferecem valor para seus membros têm uma boa 

chance de sobreviver [30].  

2.2.3 Estágio de maturação 
A comunidade começa a assumir as responsabilidades de sua 

prática e como consequência, cresce. Uma vez que uma 

comunidade demonstra a sua viabilidade e o seu valor, ele pode 

crescer rapidamente. Mas não é apenas o crescimento físico que 

desafia a comunidade, as mudanças ocasionadas pelo 

compartilhamento de conhecimento e o desenvolvimento de um 

corpo abrangente de conhecimento expande as exigências sobre 

os membros da comunidade, tanto de tempo como no âmbito de 

seus interesses, por consequência, ocorre um aumento no tempo 

que os membros devem dedicar aos assuntos da comunidade. 

Nessa fase é observado o ajuste de padrões por parte dos membros 

e a definição de uma agenda de aprendizagem. As características 

de uma comunidade de prática ficam claras: engajamento em 

atividades conjuntas, criação de modelos e desenvolvendo 

compromissos e relacionamentos. Nesse momento, as 

organizações podem aproveitar para sistematizar o processo de 

aprendizagem compartilhada na comunidade de prática [30]. 

2.2.4 Estágio ativo 
A comunidade já é uma realidade na organização, plenamente 

ativa e estabelecida. Desenvolve-se por meio de ciclos de 

atividades, desse modo é necessário por parte dos membros meios 

para manter e sustentar energia, renovar interesses, educar 

novatos, bem como encontrar uma voz e ganhar influência. A 

questão principal é como sustentar a sua dinâmica através das 

mudanças naturais na sua prática, os membros, a tecnologia e a 

relação com a organização [30]. Nesse estágio manter o frescor e 

vivacidade requer energia e atenção.  

2.2.5 Estágio de transformação 
É caracterizado pela dispersão natural causada pelo tempo da 

comunidade. Pode ocasionar uma quebra e/ou do desinteresse em 

um dos três elementos (domínio, comunidade e prática), ou seja, é 

quando a comunidade se dispersa por viver fora de sua utilidade, 

provocando mudanças nas pessoas [30]. Nesse momento, as 

organizações devem deixar que as pessoas se distanciem, 

mantendo contato e definindo um legado, pois, mesmo as 

comunidades mais saudáveis chegam a um fim natural.  

3. APRENDIZAGEM: TROCA DE 
CONHECIMENTOS E COOPERAÇÃO  
Comunidades de prática a rede torna-se um local eficaz para a 

realização de experimentos em trabalho colaborativo, em que a 

tecnologia se torna um meio para projetar o grupo de trabalho e 

apoiar os processos de gestão organizacional, permitindo: (1) 

compartilhamento de documentos, (2) realização de conferências, 

(3) trabalhar o tempo de forma mais eficaz, (4) criação de 

documentos que respondem a novos problemas da organização, e 

(5) tornar a experiência pessoal parte da experiência da 

organização [21]. Em termos gerais, o conhecimento pode ser 

dividido em duas categorias principais, conhecimento tácito e 

explícito [10, 13] e as duas categorias de conhecimento estão 

presentes nas comunidades de prática.  

O conhecimento explícito é o que pode ser explicado, articulado, 

codificado e armazenado sem muita dificuldade, toma a forma de 

documentos e artefatos tangíveis que podem ser expressos em 

palavras, línguas, diagramas e fórmulas, são os relatórios, 

procedimentos operacionais padrão e manuais [10, 13, 16]. Por 

isso, pode ser codificado, representado e compartilhado de modo 

assíncrono pela leitura e estudo de documentos [16].  

O conhecimento tácito é caracterizado por conceitos e 

experiências intangíveis e não pode ser explicitamente descrito, 

seu compartilhamento se dá de forma síncrona, por exemplo, por 

meio de discussões [16]. É contextual, obtido por meio da 

experiência, como no caso da profissional e também por relatos de 

vida, observação, reflexão e emoções, é altamente pessoal, o que 

torna difícil articular ou compartilhar com outras pessoas [10,16]. 

Por isso, para que o conhecimento tácito se torne tangível são 

necessárias ferramentas e técnicas para que os indivíduos sejam 

capazes de descobrir e compartilhar esse conhecimento tácito com 

os outros, criando assim, um conhecimento amplamente aceito 

[10].  

Nesse sentido, muitos esforços no passado se concentraram em 

extrair e capturar o conhecimento explícito, pois é muito mais 

fácil de manusear e compartilhar em comparação com o 

conhecimento tácito, mas em contrapartida, nos últimos anos, 

estudiosos têm destacado continuamente a importância do 

conhecimento tácito para as organizações e feito esforços para 

alavancar seu enorme potencial [10]. Por isso, as comunidades de 

prática, por meio de sua dinâmica de participação em que cada 

colaborador pode expressar o seu saber e assim construir 

repositórios de informação, compartilhar experiências, testar 

novas ideias, aprimorar processos e encontrar novas soluções que 

contribuam para a resolução de problemas e para a construção de 

conhecimento têm sido muito utilizadas para apoiar práticas e 

processos e recuperar a informação, explicitá-la e armazená-la nos 

repositórios da comunidade [16], transformando dessa maneira o 

conhecimento tácito em explícito e tornando-o acessível.  

Desse modo, uma comunidade de prática é uma estrutura dentro 

da qual os membros mostram grande autodeterminação na sua 

capacidade de contribuir para a prática e assumir a 

responsabilidade coletiva para a gestão do conhecimento 

necessário. A colaboração procurada através de uma comunidade 

de prática implica na autorreflexão profissional e um diálogo entre 

os colegas com o objetivo de melhorar a prática profissional e 

desenvolvimento organizacional e o objetivo é a troca de 

experiências através do compartilhamento de propostas e projetos 

e criação de novos conhecimentos [21].  De alguma forma, os 

diferentes contextos profissionais colocam a necessidade de 

desenvolver uma cultura profissional baseada na colaboração e na 

institucionalização das mudanças, isto é, uma cultura em que os 

elementos essenciais tomados em consideração incluem a 

comunicação, o trabalho compartilhado, o intercâmbio de práticas 

profissionais, coletivo reflexão e busca de soluções para 

problemas comuns [21].  
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Nesse contexto, Wenger [27] propôs uma abordagem diferente 

sobre a tradicional gestão do conhecimento, que se baseia na 

tentativa de capturar o conhecimento existente dentro dos 

sistemas formais, tais como bancos de dados, mas ao contrário, se 

baseia no entendimento da dinâmica envolvida nas comunidades 

de prática. Nesse sentido, uma comunidade de prática é baseada 

em um tipo de dinâmica do ‘saber’ que faz a diferença na prática 

exigindo a participação de pessoas que estão totalmente engajadas 

no processo de criação, refino, comunicação e uso do 

conhecimento [26].  

Desse modo, a aprendizagem em comunidades de prática pode ser 

definida como coletiva, mais especificamente como 

‘aprendizagem interativa entre as partes interdependentes’, 

também chamado de ‘concertação’ (concertation) [19]. A 

‘concertação’ é um processo de diálogo ativo entre as diferentes 

partes interessadas que trabalham em conjunto para desenvolver 

uma proposta unificada ou foco comum em termos de visões, 

objetivos, pontos de vista, as ações concertadas são a construção 

de componentes em conjunto para projetar-se em um futuro 

coletivamente [19]. A aprendizagem que leva a uma ação 

concertada caracteriza-se por: convergência de objetivos, critérios 

e conhecimentos, levando a expectativas mútuas mais precisas e a 

construção de relações de confiança e respeito; co-criação de 

conhecimento necessário para entender as questões e práticas; e 

uma mudança nas práticas, normas e procedimentos decorrentes 

do desenvolvimento das questões de compreensão mútua [19]. 

Essas variáveis do processo de colaboração fornecem as 

características pelas quais a formação e as atividades de uma 

comunidade de prática podem ser avaliadas [19]. 

Para Pan et al. [15] é importante diferenciar o compartilhamento 

de conhecimentos da troca de conhecimento, pois, a primeira 

pode acontecer também em sentido único, enquanto que a troca de 

conhecimentos indica uma relação recíproca. O compartilhamento 

de conhecimento pode ocorrer da mesma forma que a transmissão, 

ao passo que a troca de conhecimento ocorre a nível diádico, mas, 

a troca de conhecimento é um componente do compartilhamento 

de conhecimentos [15]. Por isso, ao entender como acontece o 

compartilhamento de conhecimentos em comunidade de prática, 

pode-se entender também especificamente como acontecem as 

trocas de conhecimento presentes nesse compartilhamento que se 

dá por meio de relações diádicas, ou seja, identificar que a troca 

de conhecimentos está acontecendo em nível diádico relaciona-se 

diretamente com a aprendizagem em comunidade de prática. O 

compartilhamento de conhecimentos em comunidade de prática 

pode ser agrupado em três categorias: fatores sociais, fatores 

cognitivos e fatores técnicos [15]. 

Fatores sociais, relacionam-se com as motivações relacionais e 

intrínsecas, motivadores individuais incluem o altruísmo, a 

reputação, identificação e compromisso e os fatores relacionais 

incluem interações sociais, confiança, reciprocidade e justiça; os 

fatores cognitivos estão diretamente envolvidos nas trocas de 

conhecimento, pois, afetam o conhecimento, a linguagem 

compartilhada e a qualidade do conhecimento; finalmente, fatores 

técnicos referem-se ao sistema on-line que oferece suporte para o 

compatilhamento de conhecimentos [15]. Essas variáveis, quando 

tomadas em conjunto representam fatores relacionados a três 

blocos de construção fundamentais da comunidade de prática: o 

usuário e sua comunidade (fatores sociais), o conhecimento 

(fatores cognitivos) e a tecnologia subjacente (fatores técnicos) 

[15].  

Sendo assim, semelhante a outros sistemas de gestão do 

conhecimento as comunidades de prática enfrentam o desafio do 

compartilhamento de conhecimentos, pois, estudos observaram 

que a noção de que basta construir o sistema que a interação 

acontece não é bem a verdade para o compartilhamento de 

conhecimentos [15]. Existem também estudos que mostraram que 

comunidades sem comunicação fora do ambiente virtual possuem 

uma relação entre seus membros virtualmente mais frágil do que 

nas organizações tradicionais, o resultado são laços fracos que 

desencorajam a participação voluntária e, portanto, deixam de 

estimular as pessoas a compartilhar conhecimento [15]. Entre as 

razões pelas quais as pessoas não compartilham conhecimento 

estão: não estão motivados para compartilhar e não veem os 

benefícios pessoais no compartilhamento; temem perder 

superioridade e apropriação do conhecimento [15].  

O compartilhamento de conhecimentos é alavancado pelas TICs, 

incluindo blogs, wikis, fóruns, salas de chat e sistemas de 

pergunta e resposta [15]. A infraestrutura tecnológica típica de 

uma comunidade de prática é o fórum, em que o conteúdo é 

organizado em tópicos e os tópicos incluem tópicos que incluem 

mensagens e discussões levantadas nesses lugares, ou seja, os 

membros postam informações para um segmento adequado, e 

outros membros podem responder ou comentar sobre o post [15]. 

Sendo assim, criação e troca de conhecimento são identificados 

como a marca das Comunidades virtuais.  

As atividades típicas de criação de conhecimento comunidades de 

prática se dão da seguinte maneira: Primeiro, são escritos posts 

iniciais e criativos que buscam fornecer comentários construtivos 

para o início da discussão, desse modo, a troca de conhecimentos 

normalmente ocorre na forma de pergunta-e-resposta, pois, a 

dinâmica da troca segue com os pós comentários a esse post 

inicial que é muitas vezes mais detalhado e geralmente é seguido 

de um comentário breve [15]. No entanto, um comentário, mesmo 

que breve, não deve ser descartado como não tendo nenhum valor, 

pois, é importante ao adicionar um conhecimento que se tenha 

uma indicação de resposta para uma atividade, independente se de 

confirmação, aprovação, apoio ou falta de aprovação. Portanto, 

tanto um comentário com conteúdo técnico e um comentário que 

indica apoio, confirmação ou até desapoio, são trocas de 

conhecimento. O processo de troca de conhecimento é também 

uma parte do processo de criação do conhecimento, pois, essa 

discussão entre os membros, incluindo aprovações e reprovações, 

manifesta um processo de co-criação de conhecimento que está 

além da criatividade individual [15].  

Desse modo aprendizagem se dá pela realização de significados, 

em um processo de interação dinâmica entre os membros da 

comunidade, e não sobre as partes, conteúdos ou dispositivos. A 

importância da aprendizagem não está nos meios, mas no contexto 

em que a aprendizagem ocorre em sua interação social [29]. 

Piaget [18] descreve esse mecanismo de interação social 

chamando-o de cooperação presente em cada uma das condutas 

do homem em sociedade, elas supõem com efeito duas espécies de 

interações que a modificam de fora e são dissociáveis uma de 

outra, a interação entre sujeito e objeto modifica e é evidente que 

cada interação entre sujeitos individuais modificará os sujeitos 

uns em relação aos outros. Desse modo, cada relação social 

constitui, por seguinte, uma totalidade nela mesma, produtiva de 

características novas e transformando o indivíduo em sua estrutura 

mental. Desse modo, da interação entre dois indivíduos existe um 

todo constituída pelo conjunto das relações entre os indivíduos, 

há pois continuidade e, definitivamente, a totalidade que não diz 
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respeito a soma de indivíduos, nem de uma realidade superposta 

aos indivíduos, mas de um sistema de interações modificando os 

indivíduos em sua estrutura [18].   

Wenger [29] também descreve que a aprendizagem ocorre por 

meio dessa tensão entre dois indivíduos, em que um começa a 

puxar o outro. Define essa forma de aprender assim como 

interação entre competência social e experiência pessoal. Uma 

relação dinâmica de duas vias entre as pessoas e os sistemas de 

aprendizagem social em que participam e combina com a 

transformação pessoal e evolução das estruturas sociais [29].  

Para Piaget [17] também existe uma relação de tensão e o 

elemento motor da interação social é o mecanismo de 

equilibração, responsável por solucionar as visões diferentes que 

os integrantes de um grupo possuem frente à solução de um 

problema, os conflitos sociocognitivos que, juntamente com a 

equilibração, mobilizam e forçam as reestruturações intelectuais e 

o progresso cognitivo dos sujeitos. Nesse sentido, a aprendizagem 

pode ser percebida também como um tipo particular de trabalho 

cooperativo [17]. Para Costa [3] não existe distinção entre 

cooperação e colaboração, pois, as duas possibilidades podem ser 

englobadas em um único termo situação de cooperação, mas, 

pode-se adotar a definição simples dada por Piaget, ou seja, 

cooperar é co-operar (operar em conjunto). Essa filosofia 

educacional vem evidenciar quando se atribui projetos a um grupo 

eles incentivam a sinergia entre os membros do grupo, pois, como 

metodologia, a aprendizagem colaborativa é destinada a ser um 

processo de aprendizagem que enfatiza os esforços de cooperação 

[24].  

Em resumo, as interações entre os sujeitos são o resultado da 

inserção em um sistema de relações com outros sujeitos 

construindo um mundo de significações, ou seja, a interação se dá 

entre os membros da comunidade que cooperam, ou seja operam 

em conjunto, trocando informações, habilidades, conhecimentos e 

comportamentos [3, 11, 29].  

4. AS TROCAS DE CONHECIMENTO E 
COOPERAÇÃO NA COMUNIDADE DE 
PRÁTICA DO NUGAI/REITORIA/IFSUL  
A metodologia utilizada para a pesquisa foi qualitativa por meio 

da observação participante feita a partir da convivência com o 

grupo pesquisado, a comunidade de prática do NUGAI/Reitoria/ 

IFSul, constituída por atores sociais que interagiram nesse grupo 

singular. As observações se deram à medida que a comunidade foi 

evoluindo, ganhando energia e visibilidade por meio de suas 

interações durante dois anos que foram avaliadas para identificar 

as situações de troca de conhecimentos e cooperação, 

possibilitando a delimitação de situações de aprendizagem em 

comunidades de prática no serviço público. A observação foi 

sistematizada nas seguintes etapas: (1) Aproximação do ambiente 

da pesquisa e apresentação da proposta e (2) Observação das 

trocas e cooperação na comunidade. 

4.1 Aproximação do ambiente da pesquisa e 
apresentação da proposta  
O início da pesquisa se deu pela introdução da pesquisadora no 

NUGAI/Reitoria/IFSul. Isso se deu devido a percepção por parte 

de um membro da gestão do IFSul do interesse da pesquisadora/ 

servidora do IFSul pelo domínio compartilhado pela comunidade, 

gestão ambitental. Após as primeiras interações com o grupo, a 

pesquisadora tomou conhecimento de seus objetivos e 

preliminarmente a iniciativa foi identificada como uma 

comunidade de prática, pois, reunia elementos característicos de 

uma comunidade de prática: (1) formação de uma equipe 

multidisciplinar a partir da iniciativa dos próprios membros de 

intervir em uma realidade com o auxílio da aprendizagem 

procurando transformar conhecimento tácito em explícito; (2) 

reunião em torno de um domínio compartilhado, gestão 

ambiental; e (3) identificação dos elementos característicos de 

uma comunidade de prática, o domínio, a comunidade e prática, 

conforme detalhado a seguir: 

A iniciativa para a criação de uma esquipe multidisciplinar partiu 

preliminarmente da necessidade no contexto em que estavam 

inseridos os servidores da implementação de ações de gestão 

ambiental, a partir disso, os servidores foram em busca de 

conhecimentos que fundamentassem essas ações, elaborando dois 

estudos [15, 27, 30]. Os estudos serviram de base para criação do 

Núcleo. Desse modo, pode-se perceber que desde o início os 

membros tinham a preocupação em desenvolver o domínio de 

conhecimentos, comprovado inclusive pela transformação de 

conhecimento tácito em explicito [10, 13, 16]. A partir dessa 

iniciativa, servidores de diferentes setores, cargos e formações 

foram reunidos, em torno desse domínio, o que por consequência, 

gerou um grupo multidisciplinar em busca desse interesse comum. 

Sendo assim, a preocupação com gestão ambiental configurou-se 

como o domínio (temática/conhecimento) de interesse comum que 

permitiu que os integrantes participassem da comunidade, 

independentemente do nível de conhecimento sobre a área, 

recebendo a atenção devida e gerando um clima de confiança e 

desafio. Esses laços de confiança e engajamento lançaram a 

semente para o compartilhamento de conhecimentos. 

Sendo assim, o ponto de partida para a pesquisa e início das 

análises foi a identificação do grupo como uma comunidade de 

prática, pois trata-se de uma união de pessoas em torno de um 

interesse comum reunidas regularmente para interagir sobre um 

determinado assunto e desenvolver práticas em torno desse 

domínio [15,30].  

Do mesmo modo, os elementos característicos de uma 

comunidade de prática já estavam sendo desenvolvidos no 

NUGAI/Reitoria/IFSul, pois, o grupo já estava interagindo desde 

o início de 2011 puderam ser identificados, conforme segue:  

Domínio: interesse em questões relacionadas ao meio ambiente, 

gestão ambiental e servidores selecionados de diferentes setores 

com formações e conhecimentos de diferentes áreas 

(multidisciplinaridade). 

Comunidade: interação frequente e participação do grupo de 

pessoas em atividades conjuntas por meio do compartilhamento 

do interesse comum. 

Prática: formação de um repertório compartilhado de recursos, 

experiências, histórias, ferramentas, formas de resolver problemas 

recorrentes de uma prática compartilhada.  

Baseados nesses fatores elencados acima, a formação do Núcleo 

foi delimitada preliminarmente pela pesquisadora como uma 

comunidade de prática em potencial formação no setor público. O 

próximo passo foi propiciando pela inserção da pesquisadora 

como observadora participante das interações, pois, para a 

completa identificação de uma comunidade de prática foi 

necessário acompanhamento do desenvolvimento da comunidade 
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em ação que possibilitou por meio das análises das interações ao 

longo do tempo a identificação nos estágios de desenvolvimento 

baseados em  Wenger, McDermontt & Snyder [30] o 

compartilhamento de conhecimentos para o desenvolvimento do 

interesse em comum e nesse contexto entender como aconteceram 

as troca de conhecimentos, ou seja, as situação de cooperação 

gerando um ambiente de relação recíproca de aprendizagem entre 

os participantes. Para essas análises foram levados em 

consideração as três categorias delimitadas por Pan et al. [15]: 

fatores sociais, fatores cognitivos e fatores técnicos. 

4.2 Observação das interações na comunidade 
de prática em ação  
As interações dos participantes se deram de duas maneiras: por 

meio de uma lista de e-mails do grupo e no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem Moodle em que foi criado um espaço de interação 

para o grupo. Por se tratarem de mensagens assíncronas, foram 

reunidas inicialmente em tabelas que posteriormente foram 

sistematizadas em gráficos mensais de interação1 que foram 

convertidos em um grande gráfico (Figura 2) que possibilitou uma 

visão geral das dos estágios de desenvolvimento da comunidade 

ao longo dos 2 anos de interação.   

 

Figura 2. Estágios de desenvolvimento da comunidade de 
prática NUGAI/Reitoria/IFSul 

As interações nos gráficos foram classificadas de acordo com o 

compartilhamento de conhecimentos, conforme proposto por Pan 

et al. [15]. Neste artigo serão apresentadas somente de acordo 

com os dois primeiros fatores: sociais e cognitivos, os fatores 

técnicos não serão abordados por não se tratarem do foca da 

análise.  

As três categorias de interação foram identificadas nas análises da 

seguinte maneira:  

                                                                 

1 Os gráficos de interação apresentados a seguir foram 

desenvolvidos levando em consideração a frequência das 

interações ao longo do tempo, pois, conforme proposto por 

Wenger, McDermontt e Snyder [30], isso se converte no nível de 

energia e visibilidade da comunidade e é uma das características 

para delimitar os estágios de desenvolvimento em comunidades de 

prática. Por se tratar de uma análise qualitativa, a ênfase foi dada 

no tipo de interação, energia, regularidade e na participação dos 

membros e não na quantidade de interações. A delimitação do 

número de interações foi importante para a construção dos 

gráficos e situar as interações no tempo e na frequência em 

ocorreram, pois, para entender as fases de desenvolvimento da 

comunidade deve-se entender a regularidade e a energia 

empenhadas na interação ao longo do tempo. 

Fatores sociais: identificados como interações padrão, pois, 

tratam-se das questões que envolvem relações e motivações 

intrínsecas para o compartilhamento de conhecimento, ou seja, as 

comunicações com relação ao andamento da comunidade, como 

marcações de reuniões, encontros e trâmites burocráticos.  

Fatores cognitivos: foram identificados como interação com troca, 

pois, dizem respeito diretamente as trocas de conhecimento, ou 

seja, que se propõem a gerar algum aprendizado ou cooperação.  

Essa separação se mostrou importante, pois, o primeiro fator, o 

social, está diretamente relacionado com os laços que vão sendo 

estabelecidos na comunidade, de confiança, de preocupação e de 

engajamento, pois, se acontecem, é indicativo de que as pessoas 

estão preocupadas umas com as outras, se envolvem e 

proporcionam feedback sobre as ações desempenhadas [15, 19, 

24, 27]. O segundo, cognitivo, tem direta relação com o objetivo 

da formação da comunidade de prática, a união do grupo em torno 

de um tema para aprofundar seu conhecimento e experiência em 

uma base contínua de interação [15, 19, 26, 27].  

As reuniões presenciais foram levadas em consideração somente 

para relacionar a sua frequência e influência no desenvolvimento 

da comunidade [15], pois, não são foco da pesquisa, o objetivo é 

analisar as interações no ambiente virtual. 

Conforme pode-se observar no gráfico da Figura 2, o nível de 

energia e visibilidade em função do tempo envolvido nos estágios 

de desenvolvimento da comunidade de prática do NUGAI/ 

Reitoria/IFSul estão diretamente relacionados com os propostos 

por Wenger [27] e Wenger, McDermontt & Snyder [30], 

identificado o desenvolvimento de uma comunidade de prática 

durante o período analisado. Conjuntamente com o gráfico dos 

estágios de desenvolvimento, para este trabalho foram 

selecionados alguns períodos de interações de acordo com a 

relevância para as análises das trocas de conhecimentos, 

cooperação e aprendizagem.  

4.2.1 Estágio potencial 
Na comunidade do NUGAI/Reitoria o estágio potencial se 

organizou um pouco diferente da proposta de Wenger (1998) e 

Wenger, McDermontt & Snyder [30], pois, foi identificado por 

um período curto de interações. Isso se deu por se tratar de um 

grupo já existente e por isso, o terreno comum entre os membros 

já existia e já era suficiente para que eles se sentissem ligados e 

começassem a enxergar o valor de compartilhar ideias, histórias e 

técnicas. Uma reunião presencial marcou a retomada de encontros 

que já vinham acontecendo, mas, é tomado aqui como ponto de 

partida da comunidade de prática, pois, marcou o início das 

análises e a entrada da pesquisadora/servidora e de outros 

membros novos no grupo, estabelecendo assim uma nova 

identidade.  

Esse estágio foi identificado como potencial, pois, conforme já 

mencionado, ficou claro para pesquisadora a paixão em torno do 

interesse comum, ou seja, um domínio compartilhado, questões 

relacionadas ao meio ambiente. Observa-se por meio da Figura 2 

(Mês 1) que as interações desde o início já começaram a se 

estabelecer com frequência, tanto no ambiente presencial quanto 

do no virtual, sinalizando o interesse. No início, ainda 

prevaleciam interações padrão, mas, logo em seguida, já começam 

a acontecer trocas, identificadas pelos trechos transcritos a partir 

de alguns trechos selecionados dos e-mails trocados pelo grupo 

no período analisado: 
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P3: Envio anexo a cartilha A3P 

 

P1: A [...] encaminhou para o email do NUGAI um catálogo com 

diversas especificações de lixeiras. Seria interessante se todos já 

dessem uma olhada para na próxima reunião decidirmos qual 

modelo adotar. 

  

Pelo conteúdo dos trechos acima se consegue identificar, pelo tipo 

de compartilhamento de conhecimento, que inclui fatores 

cognitivos, a troca de conhecimentos. Conforme proposto por Pan 

et al. [15], mesmo se tratando de comentários breves, o primeiro 

agregando um conhecimento técnico e o segundo, um post  

inicial, os dois posts enfatizam a troca de conhecimentos, tomada 

de decisão e resolução de problemas de forma conjunta, 

característica da cooperação em direção a aprendizagem [3, 11, 

29,  17, 18, 24]. Desse modo a paixão já começa a se transformar 

em algo útil, pois, fez com que os membros já começassem a 

visualizar os problemas e interesses para formar a base da 

comunidade [30]. Esse tipo de relacionamentos e o modo como os 

laços são estabelecidos identifica este estágio como potencial e é o 

ponto chave para a passagem para o próximo estágio, a união. 

É importante ressaltar também que, mesmo com as interações on-

line apresentando grande energia neste período, também são 

frequentes as reuniões presenciais. Isso pode ser identificado 

como resultado do que Wenger [27] e Wenger, McDermontt & 

Snyder [30] denominam como ainda um fraco reconhecimento 

dos benefícios da prática compartilhada no ambiente virtual, pois, 

os encontros face a face ainda assumem uma posição central nas 

interações. Isso, nessa primeira fase também pode ser identificado 

como uma tentativa de fortalecer a comunidade, pois, 

comunidades de prática que conseguem se reunir também fora do 

ambiente virtual reforçam seus os laços nele, facilitando o 

compartilhamento de conhecimento e por isso podem possuir 

relações mais fortes do que as que nunca se encontram 

presencialmente [15]. Desse modo, a relação presencial é 

importante, principalmente neste primeiro momento, pois, pode 

reforçar os laços virtuais. A frequência e energia empenhada nas 

interações padrão também identifica a preocupação com os 

aspectos sociais [15].  

4.2.2 Estágio de união 
O marco delimitado para o início da fase de união é justamente o 

aumento da energia e frequência de interações com troca 

desempenhadas pelo grupo, legitimando a construção da 

comunidade que foi iniciada no estágio potencial, conforme 

Figura 2 (Mês 1), depois essa energia encontra uma frequência de 

interações. Nesse estágio fica claro a prevalência dos aspectos 

cognitivos nas interações, ocasionado pela continuidade do 

desenvolvimento das atividades de prática colaborativa, que nesse 

estágio passam a ser realizadas com mais frequência virtualmente, 

pois, ocorreu apenas uma reunião presencial, diferenciando-se da 

frequência do estágio anterior, o potencial. Sendo assim, observa-

se que já existe o interesse no engajamento em atividades de 

aprendizagem comuns no ambiente virtual, pois, as atividades 

práticas estão acontecendo o que contribui para a percepção do 

senso de comunidade [19, 27, 30]. Os trechos a seguir ilustram as 

trocas de conhecimentos, situações de cooperação e por 

consequência aprendizagem nesta faze: 

 

P4: Estava trabalhando no termo de referência para aquisição das 

lixeiras e percebi que temos problemas com a escolha que fizemos 

[...] Conversei com P1 a respeito desse ponto que verificou [...]. 

Acredito que devemos repensar a escolha desses materiais. 

 

P2: Quanto ao item 1. Pensando rapidamente, penso que [...] 

lembrando também que trabalharemos na redução de produção do 

lixo. Quanto ao item 2. Vamos repensar...  

 

P5: Concordo que as lixeiras podem ser menores, essas de 50L para 

o lixo não reciclável até pensava que íamos pedir menores, 50L 

realmente é muito grande. 

 

P3: Olá, 1- Quem sabe [...] aumentamos a frequência de 

recolhimento? 2 - Lembro que [...] reciclável, não? Até porque [..]. 

  

O primeiro trecho trata-se de um post inicial, de acordo com a 

análise de Pan et al. [15], e como tal é detalhado. O destaque aqui 

é dado para esse tipo de post, pois, se propõe a realizar a troca de 

conhecimento, embora não termine com uma pergunta, a 

transcrição de P4 finaliza com um convite para a reflexão. 

Desse modo, as trocas de conhecimento que ocorrem são típicas, 

pois, têm como marco o post inicial e a transcrição da 

continuidade da interação são respostas ao pedido de reflexão, ou 

seja, uma sequência de troca de conhecimentos pelo grupo. 

Somente alguns trechos foram descritos, todos tiveram partes 

suprimidas, pois, mesmo os que eram comentários mais breves, 

tratavam de termos técnicos, mas, mesmo assim, consegue-se 

observar claramente a dinâmica da interação apresentada por Pan 

et al. [15] como atividade típica de criação de conhecimento em 

comunidades de prática, ou seja, um post inicial, mais longo que 

oferece comentários construtivos para a discussão e convida os 

outros membros a participarem, seguida de comentários mais 

breves dos outros membros, mas que mesmo assim, possuem 

valor para a troca, pois, indicam uma resposta, sendo ela de 

confirmação, contribuição, apoio, pois, uma simples resposta 

independente do conteúdo, indica a troca de conhecimentos.  

Conjuntamente com a interação com troca descrita em parte nos 

trechos apresentados, novamente, seguem presentes nos e-mails 

do grupo as interações padrão durante a fase de união, inclusive, 

alguns dos e-mails destinados a interação com troca continham 

também confirmações de reuniões e recebimentos de arquivos, 

atitudes que reforçam a energia empenhada para os aspectos 

sociais do grupo e permitem aos membros a construção dos 

relacionamentos de confiança e a consciência de seus interesses e 

necessidades comuns [15]. Fatores que Wenger, McDermontt & 

Snyder [30] relacionam diretamente com o sucesso da 

comunidade, pois, as comunidades prosperam quando os 

membros encontram valor em participar, demonstrado pela 

confiança que se traduz em compartilhamento de conhecimento. 

4.2.3 Estágio de maturação 
Pode-se observar que desde o início do estágio já existe uma 

grande energia de participação, mas ao longo do tempo, conforme 

Figura 2 (Meses 3 a 6), as interações com troca vão se 

escasseando, predominando por um determinado período as 
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interações padrão. Isso pode ter sido resultado do aumento do 

número de práticas desenvolvidas no período. Esse aumento da 

demanda resultou em um novo padrão de interação, para que as 

interações com troca sejam retomadas, muitas vezes é necessária 

uma reunião presencial. Isso pode ser reflexo direto das 

exigências ocasionadas pelo aumento das atividades da 

comunidade, que por consequência, passa a exigir mais tempo de 

dedicação, o que demandou o ajuste de padrões e a definição de 

uma agenda de aprendizagem, característicos desta etapa [27,30].  

Para o ajuste de padrões e organização de agenda de 

aprendizagem, nesse período, os membros organizaram as práticas 

da seguinte maneira: as reuniões presenciais serviram como um 

momento de organizar as práticas, que são distribuídas para os 

membros, de acordo com seus interesses e competências, 

conforme transcrições a seguir: 

 

P3: Caros/as colegas do NUGAI. Reunimos hoje à tarde para discutir 

a pauta que foi enviada anteriormente por e-mail. Definimos que a 

próxima atividade será fazer um levantamento de informações para 

construir [...]. Depois disso, iremos reunir com a [...]. As 

informações a serem levantadas foram divididas entre os colegas 

presentes conforme segue: P3 – [...]. P4 – [...]. P1 – [...].  

 

P1: Colegas, seguem os encaminhamentos da reunião do NUGAI 

realizada hoje: 

- Ficou estabelecido que [...] 

- As lixeiras maiores para recolhimento dos resíduos recicláveis já 

chegaram e serão distribuídas da seguinte maneira: [...]. 

- Será realizada reunião na semana que vem para o juntar o material 

que [...]; 

- Com esse material pronto, encaminharemos [...]; 

 

Nos trechos transcritos acima, fica claro que existe uma agenda de 

aprendizagem, ou seja, uma organização de como se desenvolvem 

a práticas, que se utilizam das contribuições e dos conhecimentos 

de todos, distribuídas por meio das reuniões presenciais, com o 

auxílio dos e-mails e que os servidores, nesse período, 

diminuíram a energia das interações on-line, pois, estavam se 

dedicando ao desenvolvimento dessas atividades, mas que, após 

uma reunião presencial, voltavam a se reunir, seja por e-mail, ou 

novamente por uma reunião presencial para compartilhar as 

aprendizagens, ou seja cooperar por meio da realização de novas 

trocas. 

Um outro fator que identifica que a comunidade continua ativa e 

envolvida é que mesmo as trocas, durante esse primeiro período 

não acontecendo com a energia da fase anterior, a existência das 

interações padrão, remete que ainda estão presentes os fatores 

sociais do compartilhamento de conhecimentos, ou seja, 

continuidade da preocupação com os laços de confiança e 

compromisso [15, 19, 24, 27]. 

Neste momento, a comunidade passa por um período importante, 

pois, pode-se claramente observar, conforme já abordado no 

trabalho na visão de Sallán et al. [15] a realização de 

experimentos de trabalho colaborativo que se utilizam da 

tecnologia como meio para projetar o grupo de trabalho e apoiar 

os processos de gestão, pois já está permitindo muitas das 

atividades identificadas pelos autores, como por exemplo: 

compartilhamento de documentos e realização de reuniões e 

conferências, trabalho do tempo para ser usado de forma eficaz e a 

experiência pessoal começa a se torna-se parte da experiência da 

organização. Além da agenda de atividades desenvolvida que 

legitima o compartilhamento de conhecimentos por meio das TICs 

[30]. 

A atividade de criação de documentos que respondem a novos 

problemas da organização [15] assume grande importância nesse 

período, pois, representa o processo de conversão de 

conhecimento tácito em explícito [10,13,16]. A atividade pode 

servir de exemplo para o processo de interação dinâmico entre 

esses dois tipos de conhecimento, ou seja, pelo aprender fazendo 

[10, 29]. Desse modo, o conhecimento tácito dos servidores sobre 

o assunto conseguiu ser convertido em explícito, por meio dos 

materiais informativos para uma campanha de Educação 

Ambiental. Como resultado a comunidade começa a assumir as 

responsabilidades da prática e cresce, tanto no sentido da 

necessidade de desenvolvimento de conhecimento, mas 

principalmente em relação às exigências sobre os membros da 

comunidade. 

4.2.4 Estágio ativo 
Durante o seu estágio de ativo, ilustrado pela Figura 2 (Meses 7 a 

22) a comunidade de prática já é uma realidade na organização, 

plenamente ativa e estabelecida e desse modo passa a se 

desenvolver por meio de ciclos de atividades, exigindo dos 

membros meios para manter e sustentar energia em meio as 

mudanças naturais pelas quais a comunidade passa e mesmo 

assim, renovar interesses, encontrar voz e ganhar influência [27, 

30]. No primeiro ciclo do estágio ativo, Figura 2 (Meses 7 a 10), 

observa-se uma queda nas interações com troca em relação ao 

estágio anterior, mas essa queda de energia e depois retomada, vai 

se repetir durante todo o estágio ativo e serviu para delimitar os 

ciclos de atividade, pois, trata-se de sua característica típica. 

Mesmo com a queda nas interações com troca, pode-se observar 

que segue ainda uma grande energia empenhada em estabelecer as 

interações padrão, ou seja, os laços continuam a ser nutridos pelo 

interesse mutuo, preocupação e feedback, além disso, as reuniões 

presenciais no período também são indicativo de que existe o 

interesse em participar e manter a comunidade de prática unida 

desenvolvendo a agenda de aprendizagem [15, 19, 24, 29,30]. 

Para ilustrar as trocas de conhecimento nesta etapa, foram 

selecionadas duas formas de interação, a primeira que se utilizou 

do Moodle (Figura 3) e o segunda da lista de e-mails, conforme 

trechos transcritos a seguir. 

 

 

Figura 3. Interações no fórum do Moodle 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

39

  

P5: A de cerâmica é bem mais barata, o problema é que porcelana 

quebra bem mais fácil, será que não vamos ter muitas "baixas"? 

 

P7: Acho que a de vidro é mais durável mesmo, e tem a questão de 

ser 'ecologicamente correta'. 

 

P2: Estou com [...] e até onde sei o vidro pode ser reciclado outras 

vezes, reduzindo o resíduo não reciclável. 

 

Os trechos apresentados dizem respeito a uma parcela da 

discussão, mas mesmo nessa pequena parte, pode-se observar, 

além da característica típica da interação para a troca de 

conhecimentos, por meio de post inicial mais detalhado que inclui 

também conteúdo técnico a discussão segue por meio de 

perguntas e respostas, troca de conteúdo técnico e participação 

dinâmica entre os membros [15], isso é verificado tanto pelos 

posts do fórum quando nas transcrições que do mesmo modo que 

nas outras atividades. Essa atividade também gerou muita energia 

para a interação e foi marcado pela dinâmica da cooperação para a 

resolução do problema [3, 15, 17, 18, 27, 30]. Pode-se observar 

pela dinâmica da interação que todos estavam empenhados em 

contribuir e construir um trabalho conjunto e de acordo com as 

demandas e que inclusive para isso, muitos estavam se 

empenhando em aprender e trocar conhecimentos com os colegas.  

Após um período de ciclos de atividade, as interações com troca 

diminuem, resultado da aproximação do período de 

transformação, mesmo assim, o interesse segue, pois, os e-mails 

passam a tratar quase que exclusivamente de trocas padrão, 

identificando que, mesmo com a eminente saída de alguns 

membros ainda são foco de interesse do grupo e parte de sua 

identidade.   

De maneira geral pode-se observar durante toda a fase ativa o 

envolvimento dos servidores em direção a estar sempre 

envolvidos com a comunidade, seja por meio de interações com 

troca ou padrão [15].  

4.2.5 Estágio de transformação 
Neste estágio, a comunidade passa pela dispersão natural 

ocasionado pelo tempo da comunidade [30]. Por meio da Figura 2 

(21, 22 e 23) fica claro a diminuição das interações com troca, 

embora a preocupação com a comunidade ainda esteja ativa, pela 

energia nas interações padrão, pode-se perceber que os fatores 

sociais ainda estão presentes no grupo, pois, mesmo com o 

planejamento da saída de alguns, eles ainda possuem sendo de 

identificação, motivação e compromisso com a comunidade. 

Após, três membros deixam o Núcleo e as análises da pesquisa 

são encerradas, pois, conseguiu-se fazer uma análise de todos os 

ciclos de desenvolvimento propostos por Wenger, McDermontt & 

Snyder [30] e desse modo pode se entender melhor e identificar 

como aconteceu o compartilhamento de conhecimentos, mais 

especificamente as trocas de conhecimento [15]. 

Desse modo, passados dois anos de interação e também motivado 

pela saída de alguns membros, a comunidade entrou no estágio de 

transformação. Mas ao contrário do proposto por Wenger, 

McDermontt e Snyder [30] a saída não foi causada pela quebra 

e/ou do desinteresse em um dos três elementos (domínio, 

comunidade e prática), mas sim, pela necessidade de crescimento 

intelectual, pois, dois membros foram aprovados no curso de 

Mestrado e um servidor foi redistribuído para outra instituição.  

Mas existiu uma preocupação por parte dos membros em manter a 

comunidade ativa pela indicação de membros com atitudes e 

características parecidas, pois, o NUGAI/Reitoria/IFSul já possui 

uma imagem na Instituição de Núcleo atuante e engajado e os 

servidores convidados normalmente devem se identificar com essa 

característica de trabalho.  

Desse modo, o NUGAI/Reitoria segue, com a entrada de novos 

membros. Sendo assim, o mecanismo de compartilhamento de 

conhecimentos e troca de experiências on-line se mantém da (lista 

de e-mails e o Moodle). É importante ressaltar também que o 

Moodle atuou como peça importante para a manutenção da 

comunidade de prática neste estágio de transformação, pois, 

preserva a história da comunidade de prática, ou seja, trata-se de 

do legado para os novos membros. 

5. CONCLUSÕES 
Ao final do trabalho, conseguiu-se analisar, a partir das 

perspectivas dos autores abordados o desenvolvimento de uma 

comunidade de prática no setor público por meio do estudo de 

caso do NUGAI/Reitoria/IFSul que se estabeleceu de  maneira 

natural iniciada pela busca pela aprendizagem por meio da união 

para a construção de um repertório compartilhado de recursos por 

meio do artigo e do projeto transformando conhecimento tácito 

em explícito [10, 13, 16] e orientou as próximas práticas serem 

desenvolvidas e transformando-se no repertório de experiências, 

histórias e ferramentas que auxiliaram para as situações 

recorrentes [15, 21, 26]. Esses laços de confiança e engajamento 

lançaram a semente para o compartilhamento de conhecimentos 

que foi permeada pelas trocas de conhecimento, cooperação e 

aprendizagem [3, 15, 17,18, 19, 24, 27, 30]. 

Por meio dessa participação ativa dos membros a comunidade de 

prática foi se desenvolvendo, ficou claro por meio da observação 

participante o envolvimento de cada membro e sua contribuição 

para o aprendizado por meio do compartilhamento de 

conhecimentos para o desenvolvimento desse interesse em 

comum, mas. Por isso, a inserção da pesquisadora no ambiente foi 

de extrema importância para entender e delimitar especificamente 

dentro do compartilhamento essa troca de conhecimentos que se 

estabeleceu claramente mediante uma situação de cooperação 

entre os membros, ou seja, uma relação recíproca de 

aprendizagem [3, 15, 17,18, 19, 24, 27, 30]. 

Sendo assim, a comunidade de prática efetivamente se organizou 

em torno das atividades propostas em busca de uma maneira de 

organizar as atividades de aprendizado gerando inclusive uma 

agende de aprendizagem que facilitou o acesso ao conhecimento, 

o estabelecimento de normas e a assumir projetos.  

Uma outra característica importante no contexto analisado foi a 

multidisciplinaridade que contribuiu também para o 

estabelecimento do domínio, pois, embora o grupo tenha também 

sido formado por alguns especialistas na área de interesse comum, 

a competência individual de cada um, independente da área foi 

valorizada e durante a realização das tarefas [15, 19, 24, 27, 30]. 

Esses conhecimentos foram reconhecidos pelo grupo que não só 

aprendeu com a experiência, mas agregou conhecimentos em 

busca de resultados em comum, característica da cooperação para 

a aprendizagem [3, 15, 17, 18, 19, 24, 27, 30]. 
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A partir deste estudo acredita-se a utilização das TICs no setor 

público por meio da organização em comunidades de prática pode 

modificar o ambiente burocrático e impessoal do setor público e 

conseguir torna-lo mais próxima de um ambiente de 

aprendizagem permanente e aberto para mudanças em direta 

relação com a sociedade. 

Sendo assim, acredita-se que este estudo possa ser usado como 

referencial para identificar, analisar e também guiar o 

desenvolvimento de novas comunidades de prática no serviço 

público para que tenham sucesso de maneira que suas atividades 

estejam afinadas com a gestão pública, pois, mesmo se tratando de 

um ambiente burocrático pode encontrar maneiras de legitimar as 

comunidades de prática como um modo diferente de trabalho e 

aprendizagem permanente e por meio do compartilhamento de 

conhecimento com a utilização das TICs.  
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ABSTRACT 
In the context of cyberculture, subject to the ubiquity of Digital 

Technologies, in particular those linked to the Internet and Mobile 

Computing, the need to adopt digital resources and strategies to 

organize / create pedagogical practices emerges. Gamification has 

been shown to be a pedagogical practice that can help qualify the 

teaching and learning processes. It helps to motivate and engage 

students. Our model intends to connect elements from digital 

games in order to provide elements for building gamified 

activities. In order to validate the model, we organized a 

qualitative research project using a case study in a private 

Brazilian school. To collect the data, we used an online self-

administered questionnaire, observations of participants and non-

participants, experiments, interviews and daily research records. 

The data analysis was performed using the Textual Discourse 

Analysis method. The main results of the research show that the 

model is applicable and its advantage is that it provides a 

reflection on teaching practices that have already been established 

and introjected by teachers, such that the set of isolated actions 

have an intentionality and a broader meaning that is integrated 

into other educational activities carried out by the teacher. 
 
RESUMO 
No cenário cibercultural contemporâneo, condicionado pela 

ubiquidade das Tecnologias Digitais, em especial as ligadas à 

Internet e à Computação Móvel, emerge a necessidade de adoção 

de recursos e estratégias para organização/criação de práticas 

pedagógicas contextualizadas. A gamificação mostra-se como 

uma estratégia de prática pedagógica que pode auxiliar 

qualificando os processos de ensino e de aprendizagem, 

motivando e engajando estudantes. Ao propor um modelo de 

elementos de jogos digitais em atividades gamificadas, buscamos 

compreender e discutir a aplicabilidade desse modelo nas práticas 

pedagógicas de professores do Ensino Fundamental da Educação 

Básica. Para validá-lo, organizamos uma investigação de natureza 

qualitativa com abordagem de cunho exploratório, por meio de 

um estudo de caso realizado em escola privada brasileira. 

Utilizamos os instrumentos de pesquisa: questionário online 

autoaplicável, observações participante e não participante, 

aplicação de experimento, entrevistas e diários de pesquisa. A 

análise dos dados foi realizada com método Análise Textual 

Discursiva. Os principais resultados da pesquisa apontam que o 

modelo é aplicável e sua vantagem é proporcionar a reflexão 

sobre práticas pedagógicas já constituídas e introjetadas pelos 

professores, para que o conjunto de ações isoladas tenha uma 

intencionalidade e um sentido mais amplo e integrado nas demais 

ações pedagógicas realizadas pelo professor.   

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.0 [Computers and Education]: General 

Termos Gerais 
Experimentation 

Keywords 
Gamification, Cyberculture, Pedagogical Design. 

Palavras-chave 
Gamificação, Cibercultura, Práticas Pedagógicas. 

1. INTRODUÇÃO 
Vivemos numa sociedade condicionada pelo uso massivo de 

Tecnologias Digitais (TD), especialmente aquelas ligadas à 

Internet. A possibilidade de conectar computadores ao redor do 

mundo mudou a perspectiva das relações sociais, da produção do 

conhecimento e as possibilidades de se fazer Educação. Nesse 

contexto de cibercultura, preconizado por [1], que “[...] expressa 

o surgimento de um novo universal, diferente das formas de 

cultura que vieram antes [...] conjunto de técnicas (materiais e 

intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e 

de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do 

ciberespaço[...]” (p.15), emergem muitas alternativas de se 

organizar o espaço escolar, tanto presencial como virtual, 

possibilitando a adoção de recursos e estratégias para 

organização/criação de práticas pedagógicas que contemplem este 

cenário sociocultural. Considerando as múltiplas possibilidades 

que se manifestam por meio da computação ubíqua, a qual se 

beneficia dos avanços da computação móvel e pervasiva – ou seja, 

a interação de mobilidade com sistemas de presença distribuída 

em grande parte imperceptível, inteligente e altamente integrada a 

computadores, smartphones e suas aplicações para benefício dos 

usuários –, entendemos a Gamificação como uma estratégia de 

prática pedagógica que pode auxiliar a qualificar os processos de 

ensino e de aprendizagem, motivando e engajando os estudantes, 

principalmente por, na sua maioria, apresentarem afinidades com 

as TD.  

A gamificação é a utilização de elementos de jogos digitais em 

atividades que, na sua origem, não são jogos. Ou seja, gamificar 

uma atividade prática não significa criar um jogo ou simplesmente 

jogar. Tal definição é compartilhada por autores como: [2] [3] [4] 

[5] [6] [7] [8]. No que concerne à questão da ludicidade, [9] 

caracteriza a ação lúdica (brincar, jogar, representar, etc.) como 

um fator cultural da vida, uma forma específica de atividade, uma 

função social. Como jogo, o autor traz a definição de “[...] uma 

atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 
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determinados limites de tempo e espaço, segundo regras 

livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado 

de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de 

tensão e alegria” (p. 33).  

No espaço escolar, atividades lúdicas estavam relacionadas à 

Educação Infantil e eram pouco (ou nada) utilizadas nas demais 

etapas da formação escolar. A concepção tradicional relacionava a 

aprendizagem do aluno apenas a situações de reflexão, menos 

lúdicas e prazerosas. Essa concepção começa a mudar em função 

das múltiplas possibilidades ofertadas pela computação ubíqua e 

do uso cada vez mais frequente de dispositivos móveis. 

Atualmente observa-se uma mudança de comportamento com 

relação à Educação e ao trabalho. A nova geração de alunos e 

profissionais demonstram, por vezes, não entender a dissociação 

entre dever e lazer. Trabalhar e estudar devem ser atividades 

realizadas com prazer.  

Considerando este cenário instigante e pleno de desafios e 

possibilidades, emergiu a pesquisa “Gamificação nas práticas 

pedagógicas: um desafio na formação de professores em tempos 

de cibercultura”, vinculada ao ARGOS “Grupo de Pesquisa 

Interdisciplinar em Educação a Distância da PUCRS” certificado 

pelo CNPq, tendo como lócus o estudo de temáticas ligadas à 

Formação Docente e TD. 

A fim de articular as teorias sobre gamificação e as práticas 

pedagógicas no cotidiano escolar, usamos o modelo de elementos 

de jogos digitais em atividade gamificadas, proposto em [10]. 

Para isso, tivemos como objetivo compreender e discutir a 

aplicabilidade do modelo proposto nas práticas pedagógicas de 

professores do Ensino Fundamental da Educação Básica.  

Adotamos uma abordagem exploratória e a natureza qualitativa 

[11] de pesquisa, aplicadas por meio de um estudo de caso [12]. A 

amostra de sujeitos de pesquisa foi um grupo de vinte e um 

professores atuantes no Ensino Fundamental da Educação Básica, 

em uma escola do ensino privado brasileiro, localizada na região 

sul do país. Os instrumentos de pesquisa usados foram: 

questionário online autoaplicável, observações participante e não-

participante, aplicação de experimento, entrevistas e diários de 

pesquisa. Os resultados de pesquisa emergiram da triangulação do 

corpus de análise, por meio da aplicação do método Análise 

Textual Discursiva [13]. 

Acreditamos que os resultados emergentes trazem contribuições 

para o delineamento das novas tendências em TD para 

aprendizagem. 

2. ESTADO DO CONHECIMENTO: 
TRABALHOS RELACIONADOS 
O Estado de Conhecimento tem sua origem no levantamento 

bibliográfico. [14] caracteriza os estados de conhecimento como a 

“[...] identificação, síntese e reflexão acerca o já produzido acerca 

uma temática em um determinado recorte temporal e espacial”. (p. 

114)  

Para compreender e nos apropriarmos do lócus que tratamos neste 

estudo, realizamos um recorte espaço-temporal de uma temática 

buscando identificar os achados de trabalhos relacionados e que 

foram publicados em eventos e/ou produzidos nas pesquisas 

acadêmicas relacionadas a projetos de Stricto Sensu. Nossa 

intenção foi traçar um panorama nacional e internacional de 

discussões correlatas à nossa investigação, cumprindo com rigor 

os caminhos que devem ser perpassados na construção de um 

referencial teórico de qualidade.   

Optamos por realizar a catalogação de trabalhos a partir das 

palavras-chave Gamificação e Educação, no Google Acadêmico 

(contexto nacional) e no IEEE Xplore Digital Library – biblioteca 

digital que permite acesso a textos completos de literatura de alta 

qualidade técnica mundial nas áreas de engenharia e tecnologia – 

(contexto internacional), nos anos de 2014 e 2015 (até o mês de 

julho deste ano). Consideramos, também, os anais da última 

edição do TISE (XIX Conferência Internacional sobre Informática 

na Educação).  

Vale ressaltar que, apesar de o Google Acadêmico, por vezes, ser 

contestado no meio acadêmico, no presente contexto, por seu 

caráter abrangente, possibilitou acessar de forma mais ampla 

trabalhos correlatos recentes. Inicialmente, esse site de pesquisa, 

voltado à literatura acadêmica, apresentou amplos resultados, 

totalizando 114 trabalhos. Logo, foi feita uma primeira filtragem, 

a partir do acesso às publicações, limitando-se a seleção às que 

apresentavam em suas palavras-chave os termos definidos 

anteriormente, o que resultou num total de 58 trabalhos. Os 

resultados que não se enquadravam nesse critério foram 

desconsiderados.  

No IEEE Xplore Digital Library foram encontrados 60 resultados, 

por meio dos critérios definidos. Por fim, nos anais do TISE, 

identificamos 4 trabalhos. 

Após, fez-se uma nova filtragem em todas as publicações 

selecionadas, rastreando as que articulavam as temáticas 

gamificação e formação docente, mesmo que de forma tangencial 

nessa última abordagem. As que se distanciavam dos temas que 

perpassam o estudo foram desconsideradas. A Tabela 1 apresenta 

os resultados quantitativos deste mapeamento.  

Tabela 1. Mapeamento de trabalhos relacionados 

Repositório/ 
periódico 

Palavras-chave 2014 2015 Total 

Google Acadêmico Gamificação e Educação 5 2 7 

IEEE Xplore Digital 

Library 

Gamification and 

Education 
4 2 6 

TISE (XIX 

Conferência 

Internacional sobre 

Informática na 

Educação) 

Gamificação e Educação 

/ Gamification and 

Education 

1 - 1 

Constatamos que a bibliografia relacionada a Gamificação e 

Educação está em expansão, principalmente, no contexto 

brasileiro. Considerando as leituras selecionadas, a experiência 

das autoras e as trocas entre os colegas que também pesquisam o 

tema de Formação de Professores junto ao ARGOS, constituímos 

nosso referencial teórico. Pretendemos avançar nas pesquisas 

relacionadas à Gamificação na construção de estudos brasileiros e 

internacionais. 

3. GAMIFICAÇÃO E EDUCAÇÃO 
A cultura lúdica pensada por [9], no século passado, agora é 

fortemente mediada pelas TD, principalmente atreladas à 

transmídia, a narrativa que se utiliza de várias mídias, trabalhando 

de maneira diferenciada, retirando o potencial de cada uma delas e 

ampliando o espaço de comunicação [15]. Tais tecnologias 

condicionam o contexto de cibercultura e “o prazer de ser 

desafiado para solucionar um problema e ser recompensado por 

isso, que é a essência da estrutura de um jogo, vem sendo levado 

para diferentes contextos objetivando engajar os sujeitos em 
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distintas ações”. [2] (p.103). [16] complementa dizendo que o 

jogo “[...] na cultura humana, está ligado à busca da diversão, do 

lazer e do desligamento das tarefas e responsabilidades do mundo 

cotidiano; é um objeto lúdico que leva o indivíduo à imersão” 

(p.37). 

Atualmente, os jogos estão sendo classificados em três categorias: 

analógicos, digitais e pervasivos (envolvem fisicamente o 

jogador). Destacamos aqui a definição de jogo digital (alguns 

autores definem como jogos eletrônicos ou computacionais) 

proposta por [17], que considera o jogo como um subconjunto de 

diversão e de brincadeiras, com uma estruturação que contém um 

ou mais elementos, tais como: regras, metas ou objetivos, 

resultado e feedback, conflito/competição/desafio/oposição, 

interação, representação ou enredo. [19] destacam que os jogos 

digitais são “construídos para suportes tecnológicos eletrônicos ou 

computacionais” (p. 10). As autoras, ainda, frisam a 

interdisciplinaridade evidente dos jogos digitais por conta de seu 

caráter híbrido, que envolve desde a programação em linguagens 

de computação até técnicas psicológicas em sua constituição. 

A gamificação pode ser considerada uma readaptação da cultura 

lúdica às técnicas condicionantes da cibercultura, um movimento 

natural imbricado ao desenvolvimento do ser humano por meio da 

interação com o lúdico. [19] afirmam que o termo é uma tradução 

de gamification (em inglês) e foi usado pela primeira vez em 2002 

por Nick Pelling. Os autores dizem que por meio da gamificação é 

possível: engajar, sociabilizar, motivar e ensinar de maneira mais 

eficiente. [20] também foi uma das precursoras das teorizações 

acerca da gamificação ao afirmar que promover o engajamento 

das pessoas em atividades cotidianas aplicando a lógica de jogos 

na vida real pode levar ao desenvolvimento de um mundo melhor.  

Para [3], essa prática “[...] se constitui na utilização da mecânica 

dos games em cenários non games, criando espaços de 

aprendizagem mediados pelo desafio, pelo prazer e 

entretenimento” (p.76). Nesse contexto, os autores consideram 

que os espaços de aprendizagem se caracterizam por diferentes 

cenários escolares e não escolares “[...] que potencializam o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas (planejamento, 

memória, atenção, entre outros), habilidades sociais (comunicação 

assertividade, resolução de conflitos interpessoais, entre outros) e 

habilidade motoras” [3] (p.76). Ao abordar as habilidades 

cognitivas (processos mentais), sociais (relação com os outros) e 

motoras (físicas), é feita uma relação com competências humanas 

abordadas por [1], que estão atreladas ao conceito da inteligência 

coletiva. Para o autor, as competências são habilidades 

desenvolvidas pelo sujeito na interação com os outros ou com os 

objetos. Já a inteligência coletiva é “[...] uma inteligência 

distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, 

coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização 

efetiva das competências” [1] (p. 28). Esta última visa reconhecer 

habilidades dos sujeitos para que sejam compartilhadas, 

enriquecendo-os mutuamente, ou seja, para que utilizem em 

benefício da coletividade. 

[4] afirma que a gamificação contempla o uso de competências, 

mecânicas, estéticas e pensamentos dos jogos para engajar 

pessoas, motivar a ação, promover a aprendizagem e resolver 

problemas. Destaca que essa prática deve ser desenvolvida, 

criteriosamente, para resolver problemas e encorajar a 

aprendizagem, usando todos os elementos dos jogos digitais que 

forem apropriados. Os autores [21], balizados por esse conceito, 

alertam ainda que é necessário conhecer profundamente a 

gamificação para desenvolvê-la em contextos de aprendizagem e 

alcançar resultados satisfatórios. Um exemplo de utilização pouco 

eficaz dos elementos de jogos digitais nas práticas pedagógicas é 

focar-se somente em um sistema de pontuação para obter os 

resultados finais, sem considerar o processo da construção da 

aprendizagem e a experiência adquirida pelos estudantes. 

[5] apontam que a gamificação é um fenômeno emergente, que 

surge da popularidade dos jogos digitais na cibercultura e de suas 

capacidades de motivar ações, resolver problemas, potencializar 

aprendizagens em diversas áreas do conhecimento e da bagagem 

pessoal. Dentre suas características estão à utilização de elementos 

de jogos digitais, tais como narrativa, sistema de feedback, 

sistema de recompensas, gerenciamento de conflito, cooperação, 

competição dirigida, objetivos e regras claras, níveis, tentativa e 

erro, diversão, interação, interatividade, etc., em outras atividades 

que não são associadas aos jogos digitais, com a intenção de obter 

o envolvimento do sujeito, o que normalmente encontramos nos 

jogadores em interação com esses jogos. Quem escolhe um jogo já 

possui motivação para jogá-lo. 

Contrapondo alguns autores que discutem as características da 

gamificação, [8] destaca que, para não cairmos em modismos, 

utilizando apenas elementos como rankeamento, pontuação, 

classificação, etc., no desenvolvimento da gamificação em 

contextos educacionais, devemos priorizar o uso de elementos de 

MMORPG, que se mostram mais complexos e que podem levar a 

um maior engajamento e motivação, em atividades pedagógicas.  

Vale ressaltar que os RPG podem ser digitais ou não, jogados 

individualmente ou coletivamente, e, ainda, jogados em rede 

(online) ou não. [22] aponta que as principais características 

desses jogos são:  

[...] ser uma contação de histórias interativa, quantificada, episódica e 

participatória, com uma quantificação dos atributos, habilidades e 

características das personagens onde existem regras para determinar a 

resolução das interações espontâneas das personagens. Além disso, a 

história é definida pelo resultado das ações das personagens e as 

personagens dos jogadores são as protagonistas. [22] (p. 47) 

[23] define o MMORPG como uma modalidade de RPG digital 

que “[...] permite a participação simultânea de centenas de 

jogadores em um mundo virtual. Os jogadores criam personagens 

que vivem em tais mundos”. [23] (p.20). Para [17], esse tipo de 

jogo digital envolve desafios de busca, colocando o jogador a 

desempenhar o papel de um personagem e, além disso, pode ser 

jogado em rede, o que auxilia a promover atividades e 

comportamentos colaborativos e cooperativos.  

Dentre as características do MMORPG, destacamos o XP 

(Experience Points, que consideraremos como nível de 

experiência associado ao processo de aprendizagem), podendo 

relacionar-se à quantificação dos atributos, habilidades e 

características dos personagens, mas que no geral representam a 

aprendizagem da personagem, a partir das suas experiências e 

competências desenvolvidas ao longo do jogo. Consideramos que 

é esse processo que, efetivamente, motiva e engaja o jogador. 

No que diz respeito às atividades gamificadas, as autoras [6] 

relembram que tal prática não é nova, e citam como um exemplo 

que o estudante “[...] podia ter seu trabalho reconhecido com 

estrelinhas (recompensa) ou as palavras iam se tornando cada vez 

mais difíceis de serem soletradas no ditado da professora (níveis 

adaptados às habilidades dos usuários)” (p.6). O uso de elementos 

de jogos não é recente, como afirmado anteriormente; em tempos 
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de cibercultura o que se modificou foi “[...] a compreensão do 

processo, sua relevância para a educação e, principalmente, a 

responsabilidade em sua aplicação” [6] (p.6). Nesse sentido, 

buscamos transcender práticas pedagógicas que se limitem a 

condicionar o estudante à busca de recompensa, sem desenvolver 

processos de reflexão (desenvolvimento do pensamento crítico), 

de colaboração e de cooperação, bem como outras competências e 

habilidades relevantes ao contexto da cibercultura. 

[8] diz que a gamificação pode ser pensada por meio de duas 

perspectivas: a persuasão, que reforça uma perspectiva 

epistemológica empirista, através de sistemas de pontuação, 

recompensas, entre outros; e a construção colaborativa e 

cooperativa, sendo desenvolvida por meio de desafios, missões, 

descobertas, empoderamento em grupo, numa perspectiva 

epistemológica interacionista-construtivista-sistêmica. Acredita-se 

que o desenvolvimento dessa última perspectiva contribui para a 

Educação em tempos de cibercultura. 

4. GAMIFICAÇÃO NAS PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS: POSSÍVEIS 
APROXIMAÇÕES TEÓRICO-PRÁTICAS 
Para construção do modelo de elementos de jogos digitais em 

atividades gamificadas, proposto em [10], tratamos a gamificação 

como uma estratégia pedagógica que permite o desenvolvimento 

de práticas pedagógicas com o uso de elementos típicos 

encontrados em jogos digitais. Assim, tais práticas se explicitam 

em atividades gamificadas propostas aos estudantes. 

[7] realizaram uma revisão de literatura acerca dos elementos de 

jogos digitais usados na perspectiva da gamificação. Os autores 

classificam esses elementos como mecânicas e dinâmicas de jogos 

digitais. As mecânicas são características funcionais dos jogos 

digitais e proporcionam variadas ações, comportamentos e 

mecanismos de controle, permitindo a interação. As dinâmicas 

motivam as reações do sujeito, ou seja, se referem a como ele 

responde a determinada mecânica do jogo digital, no contexto da 

atividade gamificada. Essa abordagem é apoiada no trabalho de 

[5]. Deterding e seus colegas foram os primeiros a propor tal 

divisão e entendimento da dinâmica, e [4] traz uma classificação 

similar. 

Dentre os elementos de jogos digitais, consideramos significativos 

no contexto educacional aqueles que, desenvolvidos em 

atividades gamificadas, possam aprimorar competências 

relevantes ao estudante na cibercultura, tais como: colaboração, 

cooperação, pensamento crítico, autonomia, domínio e seleção de 

conteúdos, hábitos de estudo, limites, etc. Enfim, que venham a 

auxiliar no desenvolvimento da fluência digital e permitam formar 

cidadãos adaptados e articulados ao contexto sociocultural em que 

vivemos. A fluência digital diz respeito à naturalidade em 

articular a linguagem digital (formas digitais de comunicação) e 

em adaptar-se a ela. Nesse sentido, [15] diz que ser cidadão no 

contexto da cibercultura significa.  

[...] tornar-se capaz de distinguir entre diferentes linguagens e mídias, suas 

naturezas comunicativas específicas, suas injunções político-sociais e, a 

partir disso, ter condições para desenvolver a capacidade de levantar 

perguntas acerca de tudo que lemos, vemos e escutamos [15] (p. 13). 

Logo, consideramos como elementos de jogos digitais adequados 

e possíveis de serem desenvolvidos nas práticas pedagógicas: 

Missão, Enredo, Níveis/Desafios, Objetivos Específicos, 

Recursos, Colaboração, Help, Itens, Desempenho, XP, Pontuação 

e Personagem. A seguir destacamos na Tabela 2 [10] os elementos 

de jogos digitais que consideramos mais adequados de serem 

adaptados nas práticas pedagógicas, bem como a relação entre 

eles na Figura 1 [10]. Essa última se configura também como uma 

proposta de modelo de elementos de jogos digitais em atividades 

gamificadas, o qual serviu de base para nossa pesquisa no que diz 

respeito ao desenvolvimento da Gamificação nas práticas 

pedagógicas.  

Tabela 2. Definição dos elementos de jogos digitais em atividades 
gamificadas [10] 

Elemento Definição 

Missão 

Configura-se como a meta apresentada para justificar a 

realização da atividade como um todo. É ampla e está 

diretamente relacionada ao enredo. A conclusão de todos os 

níveis/desafios leva ao fim da atividade ou a “zerar a 

atividade”. 

Enredo 

É a representação de um cenário ou contexto por meio de 

elementos narrativos e imaginativos. Caracteriza a atividade 

um ambiente de jogo e define o personagem que o estudante 

desempenhará. Além disso, serve de pano de fundo para a 

missão. 

Personagem 
É a representação virtual (digital ou não) do estudante, ou seja, 

seu avatar. 

Níveis/Desafios 

São as etapas determinadas pelos objetivos específicos. Ao 

atingi-los se avança a uma nova etapa. Podem ser dados por 

um NPC (non-player character ou personagem não jogável) e 

ao completá-los o personagem (estudante) ganha XP, itens 

e/ou pontos, avançando em seu desempenho. 

Objetivos 

específicos 

Direcionam o jogo, sendo pontuais e claros. São orientados 

por regras, complexificando seu alcance. São passíveis de 

serem concluídos, conforme o término dos níveis/desafios. 

Recursos 

São os auxílios recebidos pelo personagem (estudante) ao 

longo da realização da missão; podem vir de pessoas ou de 

ferramentas. Assim, constituem-se nas ajudas (online ou não), 

na colaboração de outros sujeitos, nos tutoriais explicativos em 

forma de Help e nos recursos que permitem aquisição de itens. 

Colaboração 
Acontece por meio da interação entre sujeitos em rede de 

maneira online ou física através de grupos ou equipes. 

Help 
São os tutoriais explicativos que auxiliam na compreensão da 

missão e dos níveis/desafios. 

Itens 

São os bônus, ou as habilidades específicas, conferidos aos 

personagens durantes as etapas percorridas de acordo com o 

desempenho obtido. 

Desempenho 

Constitui-se nos resultados quantitativos e qualitativos das 

aprendizagens alcançadas ao longo das etapas atreladas dos 

níveis/desafios. Considera todo o processo de ensino e 

aprendizagem desenvolvido na resolução da missão. 

XP 

Nível de experiência desenvolvido ao longo do processo, ou 

seja, corresponde ao desempenho do personagem (estudante) 

em termos de resultados qualitativos. Esse processo de 

aprendizagem, atrelado ao desenvolvimento de competências e 

habilidades pelo estudante, por meio das experiências 

vivenciadas ao longo da atividade gamificada é o mais 

relevante para avaliação do estudante. 

Pontuação 

Resultado quantificado por meio de pontos. Está diretamente 

relacionado ao desempenho quantitativo e aos itens recebidos 

pelo estudante. Essa quantificação também faz parte da 

avaliação do estudante, mas se põem em segundo plano. Faz-

se necessária devido à cultura da perfomatividade, que impõe 

ao ecossistema escolar mensurar a aprendizagem dos 

estudantes com sistemas de representação de notas. 
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Figura 1. Modelo de elementos de jogos digitais em atividades 
gamificadas [10] 

 

Vale ressaltar que um arcabouço é uma referência que necessita 

ser adaptada ao contexto no qual será aplicada. Logo, existem 

elementos extramodelo a serem considerados nesse processo, 

como no caso da organização/adoção de uma estratégia 

pedagógica em uma instituição de Educação Básica, por exemplo, 

onde articulamos o modelo proposto com respaldo nas políticas 

que orientam a organização curricular e possuem como referência 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica [24]. 

As referências conceituais desse documento pautam-se, 

principalmente, na Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, Estatuto da Criança e do Adolescente, bem 

como documentos norteadores internacionais produzidos pela 

ONU, UNICEF, UNESCO, entre outros.  

Esses órgãos norteadores pressupõem implicitamente, e por vezes 

de forma explícita, a concepção do ensino das competências. Essa 

é encontrada nos Parâmetros Curriculares Nacionais e nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica [24] 

indicando o desenvolvimento de conhecimentos, mas também de 

habilidades, valores e práticas articuladas à realidade. 

Cabe salientar que o constructo sobre competências é vasto e 

paradoxal. [25] alerta para o uso indiscriminado desse discurso no 

âmbito educacional que  

[...] é cheio de significados singulares, diferentes conforme os 

contextos, de sorte que o tornam flexível e interpretável. Isso implica 

que, ao utilizar esse conceito pretensamente novo, não podemos 

ignorar as tradições do seu uso, as quais são variadas e com uma 

função discutida atualmente. (p.17) 

Os autores [26] defendem o ensino das competências pautado em 

princípios de movimentos renovadores na Educação. E, ao nos 

posicionamos a seu favor, optamos pelo fomento da formação 

integral do sujeito, considerando que a “escola deve formar em 

todas as competências imprescindíveis para o desenvolvimento 

pessoal, interpessoal, social e profissional superando a função 

propedêutica e seletiva do ensino tradicional” (p.22). Esses 

autores dialogam bem com as ideias trazidas por [27], 

convergindo com o movimento da reforma do pensamento, 

atendendo ao paradigma da complexidade do contexto 

sociocultural atual, transcendendo o ensino disciplinar, também 

vislumbrando a formação integral com intenção de responder aos 

problemas que a vida apresenta.  

Ao longo do aprofundamento do estudo acerca da gamificação na 

Educação, percebemos seu potencial, não apenas como prática 

pedagógica, mas como um método possível para o ensino das 

competências. Assim, visualizamos no modelo proposto a 

interlocução da teoria envolvendo jogos digitais apoiados nas 

atividades gamificadas [10] com as variáveis que permitem 

configurar práticas pedagógicas com enfoque globalizador, tais 

como: sequências de atividades, relações e situações 

comunicativas, formas de agrupamento ou organização social da 

aula, maneira de distribuir o espaço e o tempo, sistema de 

organização dos conteúdos, uso dos materiais curriculares (aqui 

estão permeadas as TD) e procedimentos para avaliação. [26] 

propõem essas variáveis, que permitem descrever qualquer 

proposta metodológica articuladas ao ensino das competências, 

num enfoque globalizador. “Os métodos globalizadores permitem 

que as aprendizagens sejam as mais significativas possíveis e, ao 

mesmo tempo, resultem em finalidades que apontem formação de 

cidadãos que compreendam e participem de uma realidade 

complexa” [26] (p.158).  

Entendemos que esse enfoque pode ser articulado pelo modelo 

proposto, inclusive rompendo com barreiras disciplinares, 

organizando de forma interdisciplinar a prática pedagógica. Nesse 

sentido, [27] contribuem afirmando que “[...] é primordial 

aprender a contextualizar e melhor que isso, a globalizar, isto é, a 

saber, situar um conhecimento num conjunto organizado” (p.59). 

Para tal articulação, é exigida uma intensa mobilização e relações 

de saberes docentes – que [28] define como os saberes 

profissionais dos professores – e possíveis desconstruções de 

crenças, de representações e de certezas acerca da prática do 

professor, uma vez que em grande parte somos oriundos do ensino 

tradicional, que apresenta esses saberes de forma fragmentada. 

São necessárias releituras das práticas pedagógicas que já vêm 

sendo executadas. E isso não se consegue de maneira rápida ou 

em curto espaço de tempo. A fragmentação da formação se 

refletirá na dificuldade do docente em organizar atividades 

interdisciplinares, quer seja dentro do seu domínio de 

conhecimento, quer seja na interlocução entre saberes de diversas 

áreas do conhecimento. Essas últimas, mais difíceis de serem 

organizadas e realizadas em face da falta do hábito de estudar e 

aprender dos professores e de tecer inter-relações, ou seja, montar 

o conhecimento em rede. Como requer a resolução de problemas 

complexos típicos da cibercultura. 

Outro aspecto decorrente dessa fragmentação está associado à 

organização curricular, mais especificamente expressa nos 

currículos de formação de docentes, os quais trazem limitações e 

pouco abrem espaço para definição/organização de práticas 

criativas concebidas pelo docente, uma vez que nem sempre a 

formação consegue dialogar com a concepção de competências, 

especialmente no ensino de conteúdos disciplinares. Espera-se 

que o modelo auxilie o professor a identificar, classificar, 

organizar e articular saberes na elaboração de práticas 

pedagógicas que contemplem os aspectos da gamificação. Todo 

esse contexto impõe um grande desafio a ser superado. 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
[28], que trata da pesquisa da área das ciências da educação, 

sendo referência na formação docente, âmbito no qual se insere 

nossa investigação, afirma que estudos desse cunho, que abordem 

o ensino, práticas pedagógicas, etc., devem considerar o ponto de 

vista dos sujeitos de pesquisa e suas subjetividades, bem como 

conhecimentos e o saber-fazer docente mobilizados na ação. O 

autor diz que “[...] a pesquisa acerca o ensino deve basear-se num 

diálogo fecundo com os professores, considerados não como 

objetos de pesquisa, mas como sujeitos competentes que detêm 

saberes específicos ao seu trabalho.” [28] (p.230). 

Considerando esse postulado, que norteia nossa pesquisa no que 

tange a formação de professores e a constituição de práticas 
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pedagógicas, optou-se pela investigação de abordagem 

exploratória e natureza qualitativa que, segundo [11], apresenta 

uma identidade própria representando “[...] formas de sentido, as 

quais podem ser reconstruídas e analisadas com diferentes 

métodos qualitativos que permitam ao pesquisador desenvolver 

modelos, tipologias, teorias (mais ou menos generalizáveis) como 

formas de descrever e explicar as questões sociais.” (p. 8)  

Para abranger de maneira satisfatória a abordagem qualitativa 

nesta pesquisa, apoiamo-nos na realização de um estudo de caso, 

que, segundo [12], é um estudo empírico que investiga um 

fenômeno da vida real, principalmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não são claramente definidos e no qual são 

utilizadas várias fontes de evidência. [12] diz que essa 

metodologia investiga uma situação tecnicamente única em que 

haverá mais variáveis de interesse do que ponto de dados é 

baseada em várias fontes de evidências, exigindo uma 

triangulação, e beneficia-se do desenvolvimento prévio de 

proposições teóricas na condução da coleta e análise de dados. 

Participaram da investigação vinte e um professores e/ou gestores 

que compõem os anos iniciais do ensino fundamental de uma 

escola privada brasileira, localizada na região sul do país. Como 

instrumentos de coleta de dados, tivemos: 

• Questionário online autoaplicável com devidos rigores 

éticos, baseado no modelo proposto [10] e disposto no 

aplicativo Formulário disponível pelos serviços do Google – 

Google Drive. O instrumento passou pela validação de dois 

especialistas na área de Tecnologia Educacional, 

contemplando a quantidade mínima de 10% dos participantes 

da pesquisa. 

• Ida a campo para aplicação de experimento e observação de 

participante. O experimento foi denominado Ciclo de 

Formação Docente e contou com três momentos formativos 

de curta duração (palestra, oficina e seminário), na 

perspectiva da Educação Continuada. Articulou-se a teoria e 

prática docente para o desenvolvimento de atividades 

gamificadas baseadas no modelo proposto. 

• Observação não participante para analisar a aplicação de 

atividades pedagógicas gamificadas desenvolvidas no 

experimento.  

• Entrevistas com os sujeitos selecionados, a coordenação 

pedagógica e a direção. 

• Descrição das percepções e impressões da autora em Diário 

de Pesquisa (registros escritos). 

Respeitando os devidos rigores relacionados à ética na pesquisa, 

todos os instrumentos de pesquisa foram realizados mediante o 

consentimento dos sujeitos, por meio da disponibilização do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, bem como de seu 

aceite, antecedendo a coleta de dados. 

6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  
Consideramos como método de análise de dados a Análise 

Textual Discursiva. Esse método, associado à metodologia 

descrita por [13] como “[...] uma metodologia de análise de dados 

e informações de natureza qualitativa com a finalidade de 

produzir novas compreensões acerca dos fenômenos e discursos”. 

(p.7). Para aplicação do método, deve-se partir de materiais 

textuais como corpus de análise e quatro fases devem ser 

percorridas, as quais consistem em: (1) desmontagem de textos em 

unidades de sentido; (2) estabelecimento de relações; (3) captar o 

novo emergente; e (4) processo de auto-organização dos dados, 

que leva à construção das categorias, construindo novas 

compreensões que irão emergir do processo. 

As unidades de sentido (extratos de fala dos sujeitos de 

pesquisa) pertencentes ao corpus de análise foram codificadas tal 

como é apresentado na Tabela 3.  

Tabela 3. Codificação das unidades de sentido 

Códigos Descrição 
X Codificação do instrumento. 

Xx 

Pergunta dissertativa ou Relato e sua 

respectiva numeração. Somente o 

questionário e os relatos da formação 

possuem essa codificação; para os demais 

instrumentos não consideramos tal código. 

Sx Sujeito e sua respectiva numeração. 

Tecendo articulações entre as teorias sobre gamificação e as 

práticas pedagógicas no cotidiano escolar, por meio do modelo 

proposto, buscou-se compreender e discutir sua aplicabilidade nas 

práticas pedagógicas de professores do Ensino Fundamental da 

Educação Básica, como indicado inicialmente. Assim, fizemos o 

recorte de duas categorias de análise que emergiram da aplicação 

da ATD no corpus de análise, sendo elas: 

• Práticas pedagógicas com uso de elementos de jogos digitais: 

categoria que demostra como os elementos de jogos digitais 

têm permeado as práticas pedagógicas dos sujeitos de 

pesquisa deste estudo de caso e quais suas implicações 

quando articulados em um modelo e aplicados em uma 

atividade gamificada. 

• Modelo de elementos de jogos digitais em atividades 

gamificadas – uma formalização necessária: categoria que 

destaca as contribuições da formalização de um modelo 

baseado em gamificação nos processos de ensino e de 

aprendizagem. 

6.1 Práticas pedagógicas com uso de elementos de 
jogos digitais 
Em relação a elementos de jogos, todos os sujeitos de pesquisa 

afirmaram usá-los nas suas práticas pedagógicas. Vale ressaltar 

que na aplicação do questionário online autoaplicável não fizemos 

a diferenciação entre as terminologias ‘jogos analógicos’ e ‘jogos 

digitais’ para os sujeitos de pesquisa. Entretanto, nos 

questionamentos que propomos, consideramos a perspectiva dos 

jogos digitais. Neste momento da pesquisa, tal diferenciação seria 

insignificante aos respondentes, pois já era uma expectativa de 

pesquisa que desconheceriam o conceito gamificação.  

Quando questionamos por quais motivos utilizavam elementos de 

jogos nas práticas pedagógicas, a grande maioria indicou que 

acredita que o uso de elementos de jogos traz contribuições para a 

aprendizagem. Oito sujeitos de pesquisa indicaram que 

utilizavam, porque sua graduação abordou jogos na Educação, o 

que demonstrou a importância da formação inicial na constituição 

dessas práticas. Em relação a ações de formação continuada 

promovidas pela instituição de ensino estudada, apenas quatro 

sujeitos de pesquisa indicaram que tais ações os motivaram na 

utilização de elementos de jogos nas suas práticas pedagógicas. 

Conseguimos enxergar que consideram que o hábito de jogar tem 

influência na constituição de tais práticas uma vez que para alguns 

professores os jogos fazem parte do cotidiano e que alguns 
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percebem o hábito no cotidiano de seus estudantes, logo buscam 

trazer a realidade deles para a sala de aula.  

Algumas unidades de sentido corroboraram esses resultados, em 

relação à percepção dos sujeitos de pesquisa acerca do uso de 

elementos de jogos nas práticas pedagógicas. 

“Elementos de jogos geralmente estão presentes nas minhas 

atividades. Nem sempre especificamente, mas com objetivos afins, 

uma vez que estimulam o raciocínio lógico, a percepção, 

participação, organização, o lúdico, as habilidades, os níveis, etc.” 

QP6S3 

“Acho de grande importância ser trabalhado o jogo em sala de 

aula, pois podemos auxiliar nossos educandos a aprender 

brincando. Sabendo que um jogo pode ser associado a várias áreas 

do conhecimento e valores. ” QP7S6 

“Acredito ser muito importante o momento de jogos e brincadeiras 

na sala, procuro sempre introduzir um jogo ou brincadeira no 

planejamento diário, mas todos os dias faço com a turma uma 

brincadeira no início ou final da aula. É uma forma de motivá-los. ” 

QP7S10 

Esses dados comprovam as reflexões trazidas por [28] acerca da 

formação docente inicial e suas implicações relacionadas à adoção 

do saber (associadas aos jogos digitais, bem como a desenvolver 

competências por meio deles com seus estudantes), ao saber-fazer 

(práticas pedagógicas com elementos adaptados a cibercultura) e 

ao saber-ser (atitudes adequadas para o contexto sociocultural 

atual). O autor afirma que o saber profissional do professor é 

confluente a diversos saberes advindos da sociedade, da 

instituição escolar, dos outros atores educacionais, das 

universidades, entre outros.  

Também, foi questionado sobre quais eram os elementos de jogos 

digitais considerados nas práticas pedagógicas dos sujeitos de 

pesquisa. Apresentaram como mais relevantes: colaboração entre 

estudantes por meio da formação de equipes; objetivos 

específicos, missão, níveis/desafios e itens. Chamou-nos a atenção 

o elemento XP ser indicado por apenas três respondentes; esse 

aspecto foi aprofundado na ida a campo com aplicação do 

experimento Ciclo de Formação Docente de curta duração. Vale 

ressaltar que fornecemos uma breve conceituação dos elementos 

aos sujeitos de pesquisa, conforme nosso entendimento, 

implicitamente na questão. 

Aos sujeitos que indicaram considerar tais elementos de jogos 

digitais nas suas práticas pedagógicas, pedimos que os colocassem 

por ordem de preferência. Como primeira opção, destacaram-se: 

objetivos específicos, colaboração entre estudantes por meio da 

formação de equipes e missão. Já em segunda opção, indicaram 

principalmente: missão e níveis/desafios. 

Percebe-se que os principais elementos de MMORPG estão sendo 

considerados nas práticas pedagógicas desses sujeitos de pesquisa. 

Logo, o universo dos jogos digitais não está tão distante das suas 

práticas pedagógicas. Contudo, os elementos de jogos digitais são 

utilizados de maneira não formalizada e sem relação com outros; 

por isso, desde o início da pesquisa, sentimos a necessidade da 

constituição de um modelo de atividade gamificada [10], de 

maneira a intermediar teoria e prática. Nossa crença de que não 

existe um consenso quanto à identificação e contribuição de quais 

elementos de jogos digitais são relevantes e trazem resultados 

satisfatórios no contexto educacional reafirmou-se nesse estudo de 

caso. Se perguntarmos hoje ao professor o que ele deseja adotar, 

incorporar ou utilizar dos jogos para suas práticas, ele 

provavelmente não terá condições de dizê-lo, a menos que seja 

um jogador contumaz e tenha feito a priori essa reflexão, como no 

caso do questionário. 

Acerca das experiências de práticas pedagógicas em que 

desenvolveram elementos de jogos e que consideram de maior 

sucesso, os sujeitos de pesquisa citam experiências com elementos 

de jogos por meio:  

• da classificação com número e quantidade com tampinhas de 

garrafa pet e com compreensão de valores na resolução de 

problemas matemáticos; 

• de jogos de adivinhação; 

• da criação de jogos de tabuleiro, de uma "lojinha" com 

sistema monetário, bingo, jogos em equipes atrelados à 

matemática e o uso de jogos digitais envolvendo linguagens e 

ciências; 

• de jogo de raciocínio lógico; 

• de jogo de associação de cores, números, música e conteúdos 

em geral; 

• da formação de equipes, competições e rankeamento; 

• do material dourado, dados, memória e trilhas nas áreas de 

linguagem e matemática; 

• de gincanas, em que são feitos grupos que recebem 

identidade, desafios/níveis baseados na resolução de 

problemas; 

• de gincanas de desafios nas áreas da linguagem e da 

matemática; 

• de formação de equipes, desafios/níveis para resolução de 

problemas, colaboração, experiências lúdicas. 

Dentre os relatos dos sujeitos de pesquisa, destacamos unidades 

de sentido que apontam indícios do desenvolvimento da 

gamificação nas suas práticas pedagógicas, mas ainda sem ter 

compreensão e formalização de que está sendo utilizada tal 

estratégia pedagógica, o que reforça nossa constatação anterior. 

“Gincana do conhecimento - A turma é dividida em grupos, 

diariamente, e cada grupo tem uma identidade. No dia da gincana, 

cada grupo recebe um desafio inicial, relacionado aos 

conhecimentos trabalhados. O grupo deve resolver o problema e, 

quando todos conseguem aplicar, a equipe bate o sino, gerando 

pontos para a sua equipe. Ao bater o sino, o grupo inicia a outra 

fase (pega o próximo desafio).” QP6S12. 

“Desafios ortográficos em equipes; caça ao tesouro matemático”. 

QP6S14 

“Na capacitação de professores montei um mosaico com imagens e 

conceitos acerca o processo de aprendizagem de alunos e práticas 

docentes. Sempre divido o grupo em equipes para montarem este 

mosaico conforme o entendimento de cada grupo. Após a conclusão 

os grupos apresentam qual foi à lógica que utilizaram para montar 

o mosaico. Por último faço o fechamento dizendo que todos 

atingiram o objetivo, porém por vários caminhos. Os grupos gostam 

bastante, pois aprendem acerca metodologias ativas e o processo de 

construção do saber apenas lendo as imagens, palavras e 

estabelecendo relações entre elas.” QP6S20 

No cruzamento de dados com o corpus das entrevistas, após a 

aplicação do experimento, os sujeitos de pesquisa selecionados 

reforçaram as percepções extraídas da análise dos questionários, 
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quanto à importância do uso de elementos lúdicos nas práticas 

pedagógicas, sejam de brincadeiras, de representação e/ou de 

jogos (analógicos/digitais). Um sujeito de pesquisa entrevistado e 

que aplicou a atividade gamificada, também, demonstra 

considerar a importância do uso de elementos de jogos, pois 

produz seus próprios jogos, neste caso, de cunho analógico, mas 

com mecânicas e dinâmicas de jogos digitais, de acordo com a 

percepção que construíram de seus estudantes. Isso mostra que se 

fazem diagnósticos dos estudantes e implicitamente usa-se a 

concepção de competências [26], no sentido de não olhar apenas 

para os conteúdos que se precisa desenvolver ao longo do ano 

letivo. Também, de maneira não formal, a utilização de elementos 

de jogos digitais fica constatada mais uma vez. 

“[...] hoje a minha base é na brincadeira, a minha base é no 

jogo”. E1S1 

“[...] jogo ele tem que ser um aliado, eu posso trazer um jogo 

não só, hã, educativo, um jogo com conteúdo em si, mas eu 

posso trazer outros elementos de jogos, até mesmo uma 

corrida, uma disputa, que vai trabalhar outras coisas com 

eles, como a motricidade”. E1S2 

“Dificilmente usar um jogo pronto, eu vou confeccionando 

conforme a turma, conforme o pedido da turma para poder 

compor, né? A competência que a gente tem que desenvolver 

com o nível que a turma tá né? Então, claro que a gente tem 

que aproveitar, mas a maturidade de turma pra turma é 

diferente, né? ” E1S1 

A ida a campo para aplicação do experimento também foi 

fundamental para aprofundar outras percepções, e novas 

compreensões emergiram. Verificamos que o nível de dificuldade 

em gamificar uma atividade foi alto, pois exigiu uma mobilização 

de múltiplos saberes, por vezes, pouco requisitados com esses 

sujeitos de pesquisa. Com o decorrer da atividade, os sujeitos de 

pesquisa perceberam que os elementos de jogos digitais já eram 

inseridos em práticas pedagógicas rotineiras, visando tornar os 

processos de ensino e de aprendizagem mais motivadores e 

lúdicos, mas não com a complexidade proposta no modelo [10]. 

“No início achei muito difícil pois pensei que fosse algo nunca 

realizado nas minhas aulas. Depois relaxei, pois, na verdade já faz 

parte do nosso trabalho, porém não estruturamos dessa maneira. 

Usamos em sala de aula mais como uma técnica de incentivação a 

como um complemento lúdico. ” FR1S1 

“Eu tinha uma ideia errônea acerca gamificação. Hoje tenho uma 

compreensão melhor e percebo que em alguns momentos eu fazia 

essa junção entre conhecimentos, habilidades, games, vida do 

aluno...” FR1S3 

“Após a oficina percebi que já trabalho com a “gamificação”, 

porém não sabia que esse era o termo utilizado para denominar 

esse tipo de atividade. Constantemente utilizo regras e/ou enredos 

de jogos para nortear minhas aulas e ajudar no processo de ensino-

aprendizagem. ” FR1S4 

“Na Educação percebo que nós professores aplicamos a 

gamificação pesquisando e elaborando práticas que envolvam jogos 

e maneiras diferentes de pensar. ” FR1S5 

“De certa forma percebo que a metodologia de ensino que utilizo 

vai ao encontro de muitos objetivos propostos na gamificação. ” 

FR1S6 

“A realização da atividade fez-me perceber que a gamificação está 

presente em minhas práticas pedagógicas, porém não tinha 

conhecimento que usa esse nome atual para designar os jogos que 

são utilizados em muitas de minhas práticas pedagógicas. ” FR1S8 

“É bastante desafiador para nós professores. O novo estimula! 

Acredito que [...], muitas coisas já são realizadas (só que não 

utilizamos termos técnicos para desenvolver as atividades). ” FR1S9 

Essa mobilização de saberes exigida pela construção da atividade 

gamificada em grupo favoreceu a reflexão das práticas 

pedagógicas pelos sujeitos de pesquisa. Através do envolvimento 

das pesquisadoras com os sujeitos de pesquisa, pela condução do 

experimento, percebeu-se que houve movimentos sutis quanto a 

crenças, valores, hábitos e concepções epistemológicas e 

pedagógicas já consolidados. Esse é o movimento que se espera 

nos processos de formação inicial docente, de forma a construir, 

descontruir e reconstruir os diversos saberes que envolvem a 

docência; preparando o futuro professor para as realidades 

complexas que encontrará nas escolas. É premente o diálogo entre 

formação inicial e realidade escolar, discussão que não é nova; 

[28] e outros autores já a fazem, mas parece não ser compreendida 

pelas instâncias reguladoras dos currículos de formação do 

professor. 

“A atividade de gamificação contribui como reflexão na minha 

prática escolar, para a realização de atividades mais elaboradas 

com meus alunos. ” FR1S5 

No momento em que o sujeito tem que refletir acerca de algo que 

faz intuitivamente, ele revisa e dá significado a sua prática, passa 

a ser mais cuidadoso a respeito das suas ações, o que o leva a um 

planejamento maior, e, na próxima oportunidade de oferta da 

atividade, ele a faz com mais segurança e propriedade, 

estabelecendo uma intencionalidade. Ou seja, estabelece início, 

meio e fim em suas práticas, constituindo um ciclo de 

planejamento, aplicação e autoavaliação. Nesse sentido, [28] 

afirma que “[...] todo o professor, ao escolher ou privilegiar 

determinados procedimentos para atingir seus objetivos em 

relação aos alunos, assume uma pedagogia. [...] Ensinar é, 

portanto, fazer escolhas constantemente em plena interação com 

os alunos” (p.119-132) 

Corroboramos, ainda, a percepção de [2] sobre gamificar 

processos educacionais: “[...] não é simples e nem fácil, exige um 

espaço para debate [...] a fim de estabelecer interlocução com as 

novas demandas contemporâneas sem resgatar velhas mazelas. É 

fundamental resgatar o lúdico, o prazer nos espaços escolares e o 

desejo de aprender”. (p.106) 

As entrevistas reforçam esse aspecto; ficou evidente uma 

readequação das ações pedagógicas dos professores, que passam 

pela transição do modelo tradicional, pautado em ações 

conteudistas, para uma pedagogia ativa, baseada na concepção de 

competências [26]. Esse é um dado relevante, pois essa 

readequação a concepções pedagógicas atuais, que colocam o 

estudante como protagonista de sua aprendizagem ainda é sutil e 

implícita. Práticas pedagógicas baseadas em modelos de 

gamificação podem contribuir nessa transição e na reflexão da 

ação pedagógica, bem como dar intencionalidade a ela. 

Resquícios de uma prática pedagógica conteudista se mostraram 

explícitos nas falas dos sujeitos de pesquisa e perceptíveis na 

aplicação do experimento. Os sujeitos de pesquisa entrevistados já 

demostram estarem num momento de transição de suas crenças 

pedagógicas. Isso dialoga com [28], que afirma que os saberes 

docentes são temporais, plurais e heterogêneos, personalizados e 

situados, e que carregam consigo as marcas do ser humano. 

“Na época que eu estava fazendo a faculdade, tava recém 

começando, assim, aflorando, tava saindo da concepção do 

conteudismo, assim. Na época que fiz magistério não! Era 
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conteudismo totalmente, assim, era tudo pronto, né? Aí na época da 

faculdade eu já estava na transição, assim. Então a gente foi 

estranhando, mas a gente foi experimentando junto, né? Eu 

consegui pegar as duas concepções de educação, assim, e ver a 

transformação disso, né?” E1S1 

“Se a gente parar pra pensar que as nossas práticas, elas não 

podem ser sempre iguais, os jogos nos ajudam. Porque eles fazem 

com que aquele nosso dia a dia, que acaba sendo tão sempre igual, 

a gente acaba trazendo uma coisa nova. E como professor, pro 

professor também é bom sentir, porque quando a gente começa a 

fazer um jogo é uma motivação, tentar fazer, e aí já tentar imaginar 

qual vai ser o resultado pra eles. Acho que quem não usa, deveria 

usar.” E1S2 

Houve, também, percepções de que a gamificação não será 

incorporada imediatamente em contextos educacionais, 

principalmente nas práticas pedagógicas. 

“Acredito que ainda vai demorar um tempo para implementação na 

Educação Básica.” FR1S7 

Contrapondo o ponto de vista acima, alguns sujeitos de pesquisa 

veem a gamificação nas práticas pedagógicas como um desafio 

necessário à Educação, pois traz possibilidades didático-

pedagógicas lúdicas, que podem ser ajustadas ao ritmo de 

aprendizagem de cada um, conduzindo a uma avaliação 

qualitativa, como, por exemplo, por meio da concepção de 

competências [26]. Também, entendem que faz uma aproximação 

com os hábitos dos estudantes, conforme já havíamos afirmado. 

“Percebo a gamificação como um instrumento importante e 

desafiador na Educação. Através dela pode-se ampliar e trabalhar 

de forma lúdica os conhecimentos de cada nível de ensino, 

trazendo-os para uma área de interesse dos alunos. [...] É uma 

ferramenta importante para o professor, pois leva a desafiar os 

alunos dentro de uma perspectiva atual onde estão inseridas várias 

habilidades e atitudes. ” FR1S8 

“O termo gamificação é a possibilidade de tornar a Educação mais 

rica, alegre e eficaz tanto para o educador quanto para o educando. 

” FR1S12 

É importante também orientar o professor que, ao usar jogos ou 

aplicar a gamificação nas práticas pedagógicas, devem ser 

fomentadas competências e habilidades ligadas à colaboração e à 

cooperação, para não cairmos numa perspectiva contrária ao que 

se busca, incentivando apenas a competitividade. A questão da 

competitividade mostra-se latente. 

“[...] para mim os jogos são ferramentas que exigem muita 

concentração, dedicação e inteligência. Ao jogarmos formulamos 

estratégias, coletamos itens e negociamos com nossos adversários 

nos deparando então, com vários desafios e enxergando com isso, o 

verdadeiro motivo do jogo. ” FR1S12 

[9] diz que uma das características do jogo é a tensão, e quanto 

mais presente o elemento competitivo, mais apaixonante se torna 

o jogo, o que gera prazer. Como contraponto, o autor diz que “[...] 

apesar de seu ardente desejo de ganhar, [o jogador] deve sempre 

obedecer às regras do jogo” (p.14). Sugerimos então que o 

professor, de acordo com sua intencionalidade pedagógica, faça a 

mediação dessa característica inerente ao ser humano.  

Uma percepção que não era esperada, mas que emergiu da 

pesquisa foi o fato de desmistificar e reconstruir o olhar acerca 

das TD no ambiente escolar. Tanto o entrevistado S1 – sujeito de 

pesquisa que aplicou a atividade gamificada –, quanto o 

entrevistado S2 – sujeito de pesquisa gestor na escola – 

demostraram em suas falas que a TD era vista como uso do 

Laboratório de Informática, em um momento específico e como 

atividade isolada das práticas pedagógicas de sala de aula. A partir 

do ciclo formativo, houve a apreensão de que as TD são recursos 

de apoio que podem estar articuladas às práticas pedagógicas, e 

não dissociadas como um elemento à parte. Além disso, seu uso 

em sala de aula, atrelado às práticas pedagógicas é necessidade 

inerente à cibercultura. 

“Eu acho que foi a quebra, também, um pouco do conceito de que a 

Informática é só no computador. Porque a gente faz o jogo, e aí não, 

não conseguia compreender que o jogo, ele não é. O que a gente fez, 

não é um jogo de tabuleiro, ele também pode ser um jogo que fez 

com Informática. Eu acho que tava muito intrínseco, com aquela 

coisa de “ah game é computador, é tablete, é tecnologia”. A gente 

também pode ter tecnologia no método mais fácil do dia a dia, no 

papel, caneta e bola, pode usar esses elementos de... [...] É eu acho 

que a gente conseguiu separar um pouco porque é. É muito... É 

quase inevitável: “a Informática é isso aqui, a sala de aula é outra 

coisa”. Acho que a gente tem como trazer os elementos pra sala, 

sem estar com, hã, a tecnologia própria ou o contrário, né? Estar 

com ela ali e aí não utilizar. Como a Internet ela vem para ser 

aliada a gente, por que não usar?” E1S2 

“Eu acho que principalmente, hã,. o uso da tecnologia associada a 

prática de coisas que não fazem parte da tecnologia, né? Poder 

associar as duas coisas. Porque o professor ele tem uma certa 

resistência, ele acha que a tecnologia, ela não é necessária. Ele 

ainda, apesar de ele ser tecnológico para algumas coisas, ele acha 

que ele não precisa dessa tecnologia. Então poder fazer uso das 

duas coisas, tu ter um parte onde tu possa tá, tá fazendo o uso dessa 

tecnologia, mas tu conservar ainda algumas coisas que fazem parte, 

que tu usa na tua prática do dia a dia.” E2S3 

A cultura lúdica [2] [9] [16] se imbrica à cibercultura [1]. A 

onipresença das TD nesse contexto sociocultural, assim como o 

movimento natural dos jogos, suscitando a disseminação dos 

jogos digitais e da gamificação nas práticas cotidianas acabam 

refletindo nas discussões que abarcam o uso de recursos 

tecnológicos em sala de aula. 

6.2 Modelo de elementos de jogos digitais em 
atividades gamificadas: uma formalização 
necessária 
Entendemos que o modelo proposto pressupõe a articulação do 

pensamento complexo, tal como postularam [27], que dialogam 

com as ideias de [26] e [28]. “O problema crucial de nosso tempo 

é o da necessidade de um pensamento apto a enfrentar o desafio 

da complexidade do real, isto é, de perceber as ligações, 

interações mútuas, os fenômenos multidimensionais, as realidades 

que são, simultaneamente, solidárias e conflituosas [...]” [27] 

(p.76-77). 

“Como sugestão poderíamos elaborar um projeto no semestre 

englobando a gamificação. ” FR1S5 

“A partir do segundo encontro as ideias ficaram mais claras e o 

conceito de gamificação ficou entendido por mim. ” FR1S10 

Quando se tem um arcabouço, ou modelo, principalmente os 

professores que apresentam grande vivência de sala de aula, por 

mais fragmentada que seja sua formação no uso de TD e no 

desenvolvimento de práticas pedagógicas apoiadas com TD, de 

algum modo e em algum grau fazem sua aplicação implicitamente, 

de forma intuitiva. O que não é diferente no caso da gamificação, 

na qual elementos de jogos digitais são utilizados nas práticas 

pedagógicas, ainda que de forma isolada, não como proposto no 

modelo [10], de maneira formalizada. [4] destacou que um único 
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elemento de jogo digital ou até mesmo um ou dois elementos por 

si só não constituem um ambiente de aprendizagem envolvente e 

imersivo. É a inter-relação dos elementos torna a gamificação 

envolvente. 

Esses elementos de jogos digitais propostos pelo modelo [10] 

estão presentes há muito tempo na Educação Infantil e, 

principalmente, em nosso campo empírico, Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental. Essa investigação traz dados que 

comprovam que a gamificação não é nova, conforme já havíamos 

discutido conceitualmente ao longo desse estudo. Ou seja, foram 

dados nomes novos a processos que já se utilizavam.  

Os sujeitos de pesquisa já faziam uso de elementos de jogos 

digitais em suas práticas pedagógicas, embora desconhecessem a 

formalização de conceitos, o que gerou uma expectativa de 

novidade, algo desconhecido por eles. Contudo, quando se 

constrói uma estrutura para gamificar e se desenvolve um 

postulado de gamificação, estão se reunindo todos os elementos 

que eram utilizados de forma fragmentada e está se conduzindo a 

uma reflexão da prática pedagógica construída de forma intuitiva.  

Quando questionados acerca do desafio de aplicar um modelo 

para desenvolver uma atividade gamificada, os sujeitos de 

pesquisa demostraram ter concepções diferenciadas quanto ao uso 

de jogos. O S1 – sujeito de pesquisa que aplica a atividade 

gamificada – coloca a pontuação como um desafio, pois já utiliza 

elementos de jogos digitais de maneira não formal; resultados 

quantitativos não tem sido seu foco. Grande parte dos sujeitos de 

pesquisa trouxeram implícito em suas falas o desafio de planejar e 

ter uma intencionalidade como pano de fundo de sua atividade 

pedagógica. Constata-se que os cursos de Formação Inicial não 

trabalham a ação pedagógica como um ato que é cheio de 

intencionalidade e que precisa ter um objetivo claro, e que o 

planejamento é fundamental. Dessa forma, emerge o currículo 

oculto por trás das práticas pedagógicas. 

“A pontuação foi o mais desafiador. Eu nunca tinha pensado em 

fazer dessa forma, né? [...] então a gente tá aprimorando agora com 

a questão da pontuação, agora nós vamos começar a trabalhar 

folclore. Até botei no meu planejamento, assim né a questão dá: O 

que é? O que é? Enfim, de trabalhar com um tipo de gincana, assim, 

né? ” E1S1 

“O fato de fazer quando a gente executou os passos, quando a gente 

tava fazendo, acho que a gente não faz tão organizado. Porque foi 

tudo um passo a passo, bem descrito, bem organizado, qual eram os 

objetivos daquele jogo, o personagem, recursos, o que a gente ia 

precisar. Quando a gente tá construindo a gente vai lá e pensa para 

aquela tua turma, aquele modelo e faz o que precisa ser feito. Então 

acho que trouxe o desafio, mas também foi o mais prático quando a 

gente teve que executar é o que a gente faz, mas mais organizado, 

mais minucioso”. E1S2 

Ainda nas observações realizadas pela pesquisadora e no corpus 

das entrevistas, identificaram-se indícios plausíveis do 

engajamento dos estudantes na resolução dos desafios propostos 

pela missão. Além disso, percebeu-se a mobilização de saberes 

procedimentais e atitudinais diante de situações instigantes, por 

meio do uso do modelo de elementos de jogos digitais em 

atividades gamificadas [10], tais como: liderança, intolerância à 

frustração, introjeção, colaboração, criatividade e autonomia. Nas 

falas das entrevistas, também é possível constatar isso. 

“Foi possível perceber os alunos engajados em resolver os desafios 

e também seus perfis e comportamentos, tal como de liderança, 

intolerância a frustração, introjeção, etc. Houve também 

colaboração entre os alunos”. DO1P 

“Foi possível perceber os alunos engajados, colaborando entre si, 

sendo incentivados a desenvolverem a criatividade e a autonomia. 

Assim, como na outra atividade, perfis e comportamentos ficaram 

evidentes”. DO2P 

“Agora com quantidade, assim, como foi aquele dia que eles 

pegaram muito bem, que depois até eles somaram, né? E eles mesmo 

puderam fazer a resolução do cálculo sozinhos, né? E chegar a 

conclusão sozinhos, assim, eu nunca tinha feito”. E1S1 

Ao longo da aplicação da atividade foi possível distinguir 

mudanças de comportamentos imediatas, a partir da intervenção e 

dos feedbacks momentâneos da professora que interagia e 

mediava a atividade. 

“Em alguns casos que não havia colaboração no grupo, após fala e 

intervenção da S1 [sujeito de pesquisa que aplica a atividade 

gamificada] houve um movimento dos alunos e mudanças de 

comportamentos ocorreram”. DO1P 

Nas atividades gamificadas aplicadas a partir do modelo proposto, 

visualizamos uma ação pedagógica ativa das professoras, 

mediando e interagindo constantemente, por meio de feedbacks 

aos alunos. Ao mesmo tempo, os alunos foram os protagonistas 

das atividades, o conteúdo conceitual estava presente e era o pano 

de fundo da missão, e o fato de serem organizados em grupos 

favoreceu a percepção de suas potencialidades e limitações 

individuais e de grupo, levando à mobilização de saberes 

procedimentais e atitudinais, pois só o domínio do conhecimento 

não era suficiente para passar de nível/desafio. Na entrevista, essa 

questão também foi evidenciada. 

“A S1[sujeito de pesquisa que aplica a atividade gamificada] 

passava de grupo em grupo, dando feedback imediato e avançando 

os desafios, também já os avaliava qualitativamente (XP), conforme 

a missão e os objetivos específicos designados no planejamento da 

atividade. DO1P 

“S2 [sujeito de pesquisa que aplica a atividade gamificada] ainda 

fazia intervenções constantes com feedbacks imediatos e dava os 

direcionamentos necessários aos grupos que estavam com 

dificuldades. ” DO2P 

“E às vezes, eu vejo assim: que do início do ano para agora, a gente 

vai construindo uma caminhada com eles, que, de desmistificar essa 

questão do trabalhar em grupo, que sempre é o “meu grupo” que eu 

vou trabalhar. Então eu acho que eu trouxe pra nossa atividade foi 

isso, poder dividi-los de acordo não com afinidade, mas de acordo 

com a organização de que eu sei que aquele grupo que tava ali 

precisava trabalhar junto, e tanto que no início da atividade teve 

dois que voaram e outros quatro grupos que tava muito difícil de se 

organizar. [...] eles entenderam que se eles não trabalhassem em 

equipe, não ia dar certo. Eu acho que isso que eu trouxe das outras 

atividades pra nossa, que eu acho que ajudou também”. E1S2 

Uma atitude latente nas atividades gamificadas foi a 

competitividade. Ressaltamos que esse comportamento não era o 

foco das atividades e não foi incentivado; pelo contrário, motivou-

se a colaboração e a cooperação por meio do trabalho em grupo. 

Contudo, a competição se mostra introjetada ao comportamento 

dos estudantes. Essa latência já havia sido percebida na fala dos 

professores anteriormente. 

“[...] a S1 [sujeito de pesquisa que aplica a atividade gamificada] 

tentava ponderar essa competitividade e incentivar a colaboração e 

cooperação, mas esse comportamento era muito latente nos 

alunos”. DO1P 

“Ao final, os alunos demonstraram frustração por todos os grupos 

terem a mesma pontuação, queriam ganhar. Mais uma vez a 

competitividade se mostrou latente”. DO2P 
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“Eu não expliquei e eles conseguiram sozinhos pegar o vencedor 

pelo cálculo que eles fizeram, porque é bem a fase que eles estão 

agora. ” E1S1 

“É eu, hã, a questão da competição, eu sempre trago esses 

elementos, porque eles são competitivos, eles gostam de trabalhar 

em grupo. ” E1S2 

A imersão no ambiente de jogo digital, apesar de apenas utilizar 

seus elementos sem o uso de TD, ficou evidente nas atividades 

gamificadas. Por consequência, contextualizou-se a atividade com 

o contexto sociocultural de cibercultura, onipresente entre os 

estudantes que visivelmente interagem e possuem intimidade com 

jogos digitais. Em outras falas da entrevista, essa percepção de 

que estudantes adaptaram comportamentos ao contexto 

cibercultura e que práticas conteudistas não se sustentam foi 

evidenciada. Trazer elementos de jogos digitais para as práticas 

pedagógicas pode ser uma possibilidade de aproximação com a 

realidade dos estudantes e de uso de métodos ativos, como por 

exemplo a concepção de competências [26]. 

“Houve uma fala de um aluno que julguei a mais relevante da 

observação e que aponta que o modelo é efetivo e promove a 

gamificação, colocando elementos de jogos digitais em uma 

atividade pedagógica, criando um ambiente de jogo articulado a 

processos de ensino e aprendizagem. A fala foi: “Passamos de 

fase”, linguagem típica de jogadores de games. [...] A atividade foi 

contextualizada com o cotidiano dos alunos, que interagem com 

jogos digitais, aproximando-se de sua realidade”. DO1P 

“A gente pode compor jogos e eles já fazem, ele já consegue 

construir as estratégias do jogo proposto, né” E1S1 

“Porque eles são muito inquietos, os alunos hoje em dia são muito 

inquietos. E eu tenho três anos de docência dentro de sala, as 

minhas três turmas tem características diferentes. O que uma era um 

pouco mais, hã, lenta para algumas coisas, essas são, as últimas são 

assim, hã, é, são muito mais rápidos. O pensamento vai muito rápido 

e se a gente não usa um artificio que motive o aluno, não faz 

nenhum sentido para eles” E1S2 

Essas últimas análises não foram aprofundadas e tangenciam a 

investigação, porque dizem respeito à aprendizagem dos 

estudantes no desenvolvimento de atividades gamificadas. 

Contudo, apontam indícios plausíveis e permitem afirmar que 

nosso modelo, quando aplicado nas práticas pedagógicas, gera 

motivação intrínseca e engaja os estudantes, colocando-os como 

protagonistas de uma possível aprendizagem. A motivação 

intrínseca e a emoção (vinculadas ao engajamento) são passos 

importantes para aprender. “O sentimento lúdico nos acompanha 

em toda a nossa vida e aqueles que não o possuem têm uma vida 

inacreditavelmente triste” [27] (p.96). Assim, abrimos precedentes 

para novas pesquisas pautadas nesse modelo de gamificação, 

deixando presente que a estratégia pedagógica não é um modismo 

e que o campo de pesquisa ainda está em aberto. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Nossa investigação apresentou resultados que apontam para 

tendências em TD associadas à aprendizagem. Nossa intenção foi 

compreender e discutir a aplicabilidade do modelo proposto nas 

práticas pedagógicas de professores do Ensino Fundamental da 

Educação Básica. Ao final da investigação, conseguimos os 

elementos que nos permitiram contribuir com as reflexões 

necessárias relacionadas à gamificação no campo educacional. No 

tocante ao professor e sua formação, destacamos que: 

• professores usam elementos de jogos digitais, em especial 

MMORGP, em suas práticas pedagógicas e acreditam em sua 

contribuição para processos de ensino e de aprendizagem. 

Contudo, são utilizados de modo não formal e sem relação 

entre outros elementos; 

• o hábito de jogar, seja por parte do aluno ou por parte do 

professor, tem influência na constituição de práticas 

pedagógicas, principalmente atividades gamificadas, para 

adaptá-las ao contexto de cibercultura; 

• ações de formação docente inicial e de educação continuada 

de curto prazo são incipientes para levar o professor à 

reflexão de suas práticas pedagógicas. Ou seja, mesmo que 

de forma sutil é possível gerar reflexões sobre crenças, 

valores, hábitos e concepções epistemológicas e pedagógicas, 

o que depende da constituição profissional do professor. 

Em relação à aplicabilidade do modelo de elementos de jogos 

digitais em atividades gamificadas, são resultados emergentes: 

• poder auxiliar na readequação das ações pedagógicas ao 

contexto sociocultural da cibercultura; 

• promover a aprendizagem colaborativa, considerando que a 

competividade é inerente ao ser humano. Logo, o professor 

precisa realizar a mediação dos processos de ensino e de 

aprendizagem, favorecendo a colaboração e a cooperação, de 

acordo com sua intencionalidade pedagógica. 

• ser complexa, exigindo a mobilização e articulação de 

múltiplos saberes docentes, assim como construir, 

desconstruir e reconstruir os diversos saberes que envolvem 

a docência; 

• colaborar para a apreensão de que as TD são recursos de 

apoio que podem estar articuladas às práticas pedagógicas, e 

não dissociadas, como um elemento à parte, pois é uma 

necessidade inerente à cibercultura; 

• contribuir para a mobilização de saberes conceituais, 

procedimentais e atitudinais dos estudantes diante de 

situações motivadoras, bem como fazê-los imergir em um 

contexto de jogo digital durante uma atividade pedagógica. 

Esse aspecto precisa ser aprofundado e é um possível 

trabalho futuro. 

Por fim, apontamos que a grande vantagem do modelo proposto é 

proporcionar a reflexão acerca das práticas pedagógicas já 

constituídas e que estão introjetadas nos professores, buscando 

que o conjunto de ações isoladas tenha uma intencionalidade e se 

integre a um conjunto de ações pedagógicas mais amplas. Em 

trabalhos futuros pretendemos aprofundar estudos sobre a 

aprendizagem dos estudantes no desenvolvimento de atividades 

gamificadas, pois esse aspecto tangenciou nossa investigação. 

Logo, estudar a questão da gamificação na perspectiva do aluno é 

um campo em aberto no contexto educacional e abre 

possibilidades para novos estudos relacionados à gamificação. 
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ABSTRACT 
This work aims to propose a recommendation system based on 

knowledge and facing the recommendation of educational 

materials in the context of small groups of students. The 

differentiation of this system is the application of semantics 

associated with the processed documents and also with the use of 

semantic aspects to represent the needs and relationships 

originated by system users. The main feature of this system is 

located in the use of a hybrid recommendation algorithm in which 

both syntactic and semantic aspects are employed. To evaluate the 

proposed recommendation system testing was performed in a 

controlled environment. 

RESUMO 
Os sistemas de recomendação baseados em conhecimento buscam 

mitigar problemas existentes em sistemas anteriores, a partir da 

incorporação de elementos semânticos nos processos de 

indexação e relacionamento dos materiais. Apesar de bons 

resultados observados, ainda são identificadas necessidades de 

investigação, tanto nas atividades de catalogação e classificação 

dos materiais, como na representação e tratamento dos 

relacionamentos entre materiais e possíveis interessados. Este 

trabalho apresenta um sistema de recomendação baseado em 

conhecimento e voltado para a recomendação de materiais 

educacionais em um contexto de pequenos grupos de estudantes. 

O principal diferencial deste sistema está localizado na utilização 

de um algoritmo de recomendação híbrido, no qual tanto aspectos 

sintáticos como semânticos são empregados. A avaliação do 

sistema de recomendação desenvolvido foi realizada com testes 

em um ambiente controlado, baseado em dados reais de uma 

instituição de ensino superior. 

Keywords 
Sistemas de Recomendação baseados em conhecimento, materiais 

educacionais, recomendação hibrida. 

1. INTRODUÇÃO 
A ampla utilização das tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) vem diversificando as formas de obtenção e troca de 

informações. Atualmente uma grande quantidade de materiais 

educacionais está disponível na Internet, mas mesmo assim 

encontrar materiais que contribuam com o aprendizado é um 

processo trabalhoso e muitas vezes cansativo [2]. A facilidade de 

uso e a grande disseminação e adoção de tecnologias de 

comunicação e informação na sala de aula faz com que 

educadores e instituições de ensino adotem progressivamente a 

utilização de material digital nos processos de ensino e 

aprendizagem [22]. É relevante ressaltar que, com o passar do 

tempo, a grande quantidade de material didático disponível pode 

dificultar a interação entre usuário e o material desejado [2]. De 

acordo com [9], a grande quantidade de informação em meio 

digital por vezes atrapalha as pessoas que estão à procura de 

conhecimentos sobre um determinado tema e essa dificuldade se 

agrava quando o usuário apresenta pouca ou nenhuma experiência 

sobre o que está sendo pesquisado. 

Os sistemas de recomendação [24] são ferramentas que permitem 

mitigar esta dificuldade na busca por materiais digitais adequados 

a um determinado interesse ou usuário. Estes sistemas auxiliam 

nas buscas por materiais através da relevância atribuída por outros 

leitores que acabam por prestar recomendações para o público 

interessado no mesmo assunto. Apesar de seus resultados 

positivos e da ampliação de sua utilização, os sistemas de 

recomendação possuem limitações, mesmo quando integram 

técnicas diversas, como no caso das abordagens de filtragem 

híbrida. As limitações mais conhecidas são associadas com as 

situações como a partida a frio, quando o sistema ainda não 

coletou dados suficientes para realizar recomendações; com dados 

esparsos, quando a distribuição das informações não possibilita 

uma cobertura adequada das opções a avaliar e sugerir; a super-

especialização, que se manifesta quando o sistema segue 

tendências de recomendação em nichos e, portanto não 

adequadas; ou a dependência de domínio de conhecimento (27,  

26, 25). 

Estes problemas vêm sendo tratados em abordagens que 

investigam melhorias possíveis com a inclusão de aspectos 

semânticos no tratamento dos dados. A utilização de recursos da 

Web Semântica para representar os dados tratados pelos sistemas 

de recomendação vem sendo observada em diversos trabalhos (28, 

29, 30, 31, 32; 33). Algumas das vantagens relatadas são as 

possibilidades de contextualização dos interesses dos alunos em 

domínios de conhecimento específicos; a utilização de dados 

incompletos para a geração de inferências, a superação de 

problemas de precisão observados nos modelos que atuam apenas 

no nível sintático dos documentos tratados. 

Portanto os sistemas de recomendação baseados em conhecimento 

e na utilização de tecnologias da web semântica objetivam reduzir 

os problemas observados em sistemas de recomendação 

tradicionais, a partir da incorporação de elementos semânticos nos 

processos de indexação e relacionamento dos materiais. Apesar de 

bons resultados observados, ainda são identificadas necessidades 

de aprofundamento de investigações, tanto nas atividades de 

catalogação e classificação dos materiais, como na representação e 

tratamento dos relacionamentos entre materiais e possíveis 

interessados. Alguns dos pontos de investigação identificados na 

leitura de trabalhos relacionados estão associados com a 

representação semântica dos documentos, com o uso de 
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metadados para identificação dos assuntos; uso de anotação 

semântica indicando os assuntos e o tipo de material; uso de 

anotação semântica identificando as situações em que o 

documento deve e pode ser usado de forma mais proveitosa; 

relacionamento de disciplinas e suas necessidades; documentos de 

apoio. Além disso, de especial interesse para este trabalho é o fato 

de que estes sistemas de recomendação baseados em 

conhecimento ainda não são observados de forma prática 

aplicados em domínios diversos, como se observa em sistemas de 

recomendação tradicionais. Desta forma, identifica-se uma 

oportunidade de realização de um estudo  envolvendo em especial 

o atributo de aplicação na área de educação. 

Este trabalho busca colaborar com o desenvolvimento nesta área a 

partir da proposta de ampliação de um sistema de recomendação 

baseado em conhecimento e voltado para a recomendação de 

materiais educacionais em um contexto de pequenos grupos de 

estudantes. A ampliação deste sistema se dá pela inclusão de um 

processo de incorporação da semântica associada com os 

documentos tratados e também com a utilização de aspectos 

semânticos para representar as necessidades e relacionamentos 

originados pelos usuários do sistema. 

O principal diferencial deste sistema está localizado na utilização 

de um algoritmo de recomendação híbrido, no qual tanto aspectos 

sintáticos como semânticos são empregados. Este algoritmo de 

recomendação híbrido utiliza recursos de filtragem por conteúdo, 

recursos de filtragem colaborativa e recursos de filtragem por 

conhecimento, cujos resultados individuais são combinados para a 

obtenção da recomendação final, de acordo com atributos que 

possam identificar e compensar as fragilidades de cada tipo de 

filtragem. A avaliação do sistema de recomendação desenvolvido 

foi realizada com testes em um ambiente controlado, baseado em 

dados reais de uma instituição de ensino superior. Os resultados 

são considerados promissores e apontam para a confirmação da 

expectativa de melhorias obtidas com o modelo híbrido proposto. 

O restante deste documento está organizado como segue. Na 

seção 2 são descritos trabalhos relacionados que colaboraram para 

contextualizar o trabalho desenvolvido. A seção 3 descreve o 

modelo proposto. As seções 4 e 5 apresentam resultados obtidos e 

aspectos de implementação e avaliação. As conclusões do 

trabalho são descritas na seção 6. 

 

2. Trabalhos Relacionados 

Abordagens envolvendo parcialmente os aspectos previstos no 

modelo desenvolvido neste trabalho podem ser observadas em 

trabalhos anteriores. Em [35] podem ser observado um modelo 

que utiliza contexto e perfil do aluno para adequar objetos de 

aprendizagem para um determinado dispositivo de acesso, sendo 

tratados de forma mais evidentes as características físicas dos 

objetos de aprendizagem recomendados, com objetivo de adequar 

o material ao dispositivo sendo utilizado. Já em [36] as 

características do professor, disciplina e habilidades estão 

presentes, mas este trabalho está voltado para a recomendação de 

professor apropriado para a disciplina, conforme sua formação, 

habilitação e demais conceitos coletados na hora da entrevista da 

contratação do profissional. Já no trabalho de [37] as 

recomendações são baseadas em históricos de preferência dos 

alunos por materiais e de avaliações sofridas destes materiais 

pelos alunos. Neste trabalho é utilizado um modelo de 

recomendação híbrido, porém sem elementos semânticos.  

O  trabalho [38] propõe-se a utilizar sistemas de recomendação na 

área da educação, especificamente para a recomendação de 

conteúdo em dispositivos móveis. Com base neste cenário, este 

trabalho apresenta um modelo de Sistema de Recomendação 

baseado em Filtragem Colaborativa, para ambientes móveis. Em 

[28] é apresentado um framework para um sistema de 

recomendação híbrido que integra características de sistemas de 

recomendação baseados em conteúdo e sistemas de recomendação 

colaborativa. Este trabalho utiliza recursos semânticos para 

enriquecer o perfil dos usuários do sistema de recomendação, a 

partir da integração aos temas de domínio destacados pelo 

usuário, com informações semânticas descritas na Wikipédia, 

descrevendo outros temas relacionados com os temas indicados 

pelo usuário. 

O trabalho de [26] apresenta uma proposta para um modelo 

semântico de recomendação, com objetivo de superar limitações 

de sistemas atuais. O seu principal diferencial é o uso de 

representação do perfil de usuários com uma taxonomia de 

conceitos para permitir a personalização de recomendações. 

Portanto o sistema proposto incorpora aspectos de semântica para 

dois aspectos principais do sistema de recomendação 

desenvolvido. O primeiro aspecto é a modelagem do perfil do 

usuário a partir de conceitos em uma taxonomia e do uso de 

mecanismos de inferência para definição de aspectos relacionados 

com os domínios de conhecimento de interesse do usuário. O 

segundo aspecto é a utilização de recursos semânticos nas etapas 

de filtragem e de recomendação, com o uso de cálculos de 

similaridade semântica entre os tópicos tratados pelo sistema.  O 

trabalho de [38], apresenta um modelo de recomendação ubíqua 

de conteúdo educacional para grupo de aprendizes, que visa 

auxiliar o professor no processo de busca e seleção de materiais 

educacionais levando em conta os perfis dos alunos e o contexto 

onde eles estão inseridos. A estratégia adotada neste trabalho se 

diferencia por efetuar a recomendação de materiais educacionais 

considerando de forma conjunta os perfis de um grupo de 

aprendizes e o contexto no qual eles se encontram. Com base em 

uma validação por cenários foi possível verificar a viabilidade do 

modelo, além de propor uma solução para o problema de 

pesquisa. 

No trabalho [31] é apresentado um framework para um sistema de 

recomendação híbrido que integra características de sistemas de 

recomendação baseados em conteúdo e sistemas de recomendação 

colaborativa. O principal objetivo do sistema é aumentar a 

precisão das recomendações através da inclusão de aspectos 

sociais dos usuários [28]. Este trabalho utiliza recursos 

semânticos para enriquecer o perfil dos usuários do sistema de 

recomendação, a partir da integração aos temas de domínio 

destacados pelo usuário, com informações semânticas descritas na 

Wikipédia, descrevendo outros temas relacionados com os temas 

indicados pelo usuário. 

Este perfil enriquecido por aspectos semânticos é posteriormente 

utilizado para a construção de uma rede de relacionamento entre 

os usuários, com base nas habilidades indicadas por cada um 

inicialmente e pelas habilidades inferidas com uso da Wikipédia.  

Entretanto, apesar de bons resultados, esta abordagem não faz uso 

de possibilidades mais amplas de relacionamento, tais como as 

descritas com base em relações semânticas nos moldes da 

Dbpedia  [39]. 

A análise dos trabalhos citados indica que existe variedade no uso 

das técnicas de recomendação baseada em semântica, sendo que 

alguns modelos realizam a adaptação da aplicação e em outros a 
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adaptação ocorre apenas no conteúdo do objeto. Outra 

característica importante a ser levada em consideração é  a 

capacidade da aplicação em realizar uma integração com o 

ambiente de ensino e de administração acadêmica, o que ocorre 

em alguns casos dos modelos apresentados.  Porém nos trabalhos 

pesquisados observa-se uma lacuna na utilização efetiva de 

conhecimento sobre os materiais nos processos de filtragem de 

informação.  

 

3. Modelo Proposto 
O modelo RODAC suporta um sistema de recomendação voltado 

para alunos e professores de Instituições de Ensino Superior 

(IES), projetado para auxiliar nas atividades do corpo docente, 

através da recomendação de material de conteúdo acadêmico no 

formato digital. Este modelo foi construído com base em 

requisitos associados com as necessidades observadas no 

relacionamento entre o professor e alunos, no uso de materiais 

instrucionais digitais que podem ser associados com determinadas 

habilidades a serem desenvolvidas em disciplinas. 

Por material de conteúdo acadêmico no formato digital entende-se 

todo o tipo de arquivo em meio digital que possa ser armazenado 

em um repositório central de dados junto do qual o sistema atuará 

para realizar as operações de recomendação. Por 

habilidades/competências a serem desenvolvidas em disciplinas 

entende-se o conjunto de aspectos que possam ser identificados 

como uma unidade conceitual e associada de forma efetiva à 

formação do aluno  [40]. 

Como diferencial do modelo e principal contribuição científica 

deste trabalho destaca-se a iniciativa de integrar modelos de 

filtragem amplamente utilizados (filtragem por conteúdo e 

filtragem colaborativa) com a filtragem por conhecimento. No 

processo das recomendações para a filtragem por conhecimento 

utilizaremos as relações das habilidades vinculadas aos materiais e 

disciplinas para ampliar as oportunidades de recomendações por 

materiais com conteúdos que possuam similaridade ou 

complemento dos assuntos pertinentes a determinada área do 

conhecimento da disciplina, do professor e aluno. 

O modelo RODAC visa  auxiliar os professores nas atividades de 

busca, classificação, armazenamento e recomendação de material 

instrucional para apoiar suas práticas pedagógicas no ensino do 

conteúdo programático das suas disciplinas. Na intenção de 

auxiliar este processo, o RODAC objetiva ser um modelo para 

futura implementação de aplicações, que sejam capazes de prestar 

o suporte necessário para estes professores. 

O modelo adotado para este trabalho utiliza-se da técnica de 

geração de recomendação híbrida, efetuando a combinação de três 

técnicas, que são a recomendação baseada em conteúdo, a 

recomendação colaborativa e também a recomendação baseada em 

conhecimento. Este modelo contempla o processo para armazenar, 

classificar, publicar e refinar os materiais recomendados pelo 

quadro de docentes, em interação com a utilização destes 

materiais pelos alunos. 

A figura 1 apresenta a arquitetura geral para o modelo proposto. 

Esta arquitetura contempla as camadas que envolvem os processos 

necessários para as recomendações de conteúdo, colaborativa e 

baseada em conhecimento.  Também são indicadas as fontes de 

dados utilizadas pelo modelo e os componentes que instalam a 

interface de interação com os usuários. 

 

Figura 1. Visão geral do modelo proposto 

A arquitetura apresentada na figura 1 contempla a camada de 

recomendação, os processos de entrada dos dados, bem como a 

apresentação dos resultados dos processos realizados para as 

recomendações de conteúdo digital. Nesta camada, no bloco 

identificado com o número 1, são realizadas as operações de 

manutenção e cadastros dos dados dos materiais necessários para 

a execução dos algoritmos de recomendações utilizados no 

processo. Para o início do processo o sistema necessita que os 

professores realizem os cadastros dos materiais digitais. Estes 

materiais, previamente aprovados pelo professor, passarão a ser 

avaliados pelos seus pares, professores da mesma disciplina no 

semestre em andamento. Durante o processo de cadastramento o 

professor informará os dados essenciais para que o material possa 

ser validado e desta forma os demais professores possam realizar 

suas avaliações e consequentemente este material possa ser 

utilizado nos processos de recomendações do modelo. Cada 

professor, ao acessar o modelo, receberá a informação de que há 

material disponível, aguardando sua avaliação. Cada professor da 

disciplina fará o acesso ao material digital e após sua análise 

indicará uma pontuação, sendo esta um parâmetro para novas 

avaliações, da mesma forma o material que fora cadastrado pelo 

professor (dono do material) contém determinadas competências 

que fora atribuídas ao material por este. Cada professor avaliador, 

após sua análise, poderá recomendar novas habilidades, ou até 

mesmo sugerir a eliminação de alguma competência que fora 

vinculada ao material. Estas alterações somente poderão ser 

realizadas após a análise, por todos os professores da disciplina e 

as competências menos indicadas serão desvinculadas do material. 

Após o cadastro do material, este  passa a ficar armazenado na 

camada de dados, bloco 2, onde ficará em disponibilidade para 

que os professores e alunos possam realizar suas avaliações a fim 

de pontuá-lo para que os algoritmos de recomendações realizem 

as operações para a classificação e recomendação para os alunos 

da disciplina. Ainda no bloco 2, este  material permanecerá em 

disponibilidade enquanto obtiver uma avaliação igual ou superior 

a média geral de todos os materiais. Caso determinado material 

digital receba avaliações que o inviabilizem, este será eliminado 

da base de dados. Sendo que quando ocorrer este evento o 

professor que o cadastrou receberá a informação de que o material 

será eliminado da base no próximo semestre letivo. Caso o 

professor deseje revisar o material terá o tempo hábil para poder 

reverter sua eliminação. Este processo se faz necessário para 

evitar que o modelo mantenha sob seus registros materiais com 

conteúdo que nunca serão recomendados, pois a pontuação 

mínima para ser recomendado é a menor nota média de todos os 

materiais presentes no banco de dados para cada disciplina. 

No terceiro bloco do modelo, na camada do algoritmo de 

recomendação, serão geradas as recomendações segundo os 

critérios de pontuação do material  e afinidade com as avaliações 

realizadas pelos alunos. Desta forma o aluno receberá 
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recomendações originadas em aspectos das três modalidades de 

filtragem adotadas. Cada material,  após passar pelas avaliações 

dos professores, ficará apto para ser recomendado aos alunos das 

disciplinas. 

O processo de recomendação ocorrerá no momento em que o 

aluno realizar a matricula na disciplina em questão. Desta forma o 

sistema fará a execução dos algoritmos para coletar os materiais 

recomendáveis. Como itens de recomendações iniciais o modelo 

propõe as leituras dos materiais indicados na bibliografia da 

disciplina, ou seja, as bibliografias básicas da disciplina serão os 

materiais iniciais da recomendação, em segundo plano serão 

recomendadas as bibliografias complementares. 

Durante o andamento do semestre e as apresentações das aulas, os 

professores realizam os ensinamentos de determinados tópicos da 

disciplina. No decorrer deste tempo o modelo passará a realizar 

recomendações segundo o andamento da matéria no semestre. 

Cada aluno poderá acessar o modelo a qualquer momento para 

receber recomendações de materiais digitais. Sendo que o modelo 

evolui sua recomendação a partir das avaliações de materiais 

realizadas pelos alunos da disciplina. Cada aluno após a leitura 

poderá também fazer sua avaliação. Desta forma o modelo levará 

em consideração a avaliação do aluno mais a avaliação dos 

professores para realizar novas recomendações para este aluno. 

O modelo propõe o uso de técnicas de filtragem de conteúdo 

digital através da comparação entre os recursos com grau de 

relevância maior. Este grau de relevância leva em consideração os 

autores de cada material. Conforme maior o número de citações 

deste autor, maior será a relevância do material recomendado. 

A figura 2 apresenta o fluxo das recomendações partindo das 

anotações dos professores. Quanto um professor deseja fazer 

indicação de material para sua disciplina este deve postar material 

em formato digital. Para que o material seja cadastrado o 

professor deve indicar algumas informações necessárias como a 

disciplina relacionada ao material, quais competências este 

material trabalha e qual é o grau de dificuldade deste material. O 

grau deverá estar entre os níveis (A-Avançado, B-Intermediário e 

C-Inicial). Após a postagem do professor, os demais professores, 

que lecionam ou já lecionaram a mesma disciplina, poderão 

realizar suas avaliações sobre o conteúdo indicado pelo colega 

anterior. Uma vez que este material seja aceito ele passa para a 

fase de materiais recomendados. Na figura 2 dividimos os 

cenários de atuação, sendo o professor, o documento (material) e 

o aluno. Cada ator possui uma interação com o modelo de acordo 

com a fase de transição do material digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Fluxo de recomendação 

Como mencionado anteriormente, o professor realiza o cadastro e 

manutenção do material, seus colegas realizam as avaliações sobre 

este material. Tendo sido o material avaliado segundo o critério da 

pontuação superior a mínima este material estará a disposição 

para recomendações aos alunos. 

Quando o material passa para a fase de materiais recomendados 

este já poderá ser utilizado pelos alunos da disciplina indicada. 

Após receber a recomendação cada aluno também poderá fazer 

sua avaliação e recomendar ou negar a recomendação deste 

material. Após um ciclo de recomendações, ou seja, um semestre, 

este material passa por um processo de revisão e reclassificação, 

podendo, dependendo da pontuação atingida, ser retirado da lista 

de recomendações futuras. 

4. Aspectos de implementação e avaliação 
Esta seção apresenta a implementação do protótipo que abrange 

itens do modelo proposto apresentado. Para a construção do 

projeto foi utilizado o processo de Engenharia de Software 

Rational Unified Process (RUP) (KROLL; KRUTCHTEN, 2003).  

Uma das telas mais relevantes para o modelo é a tela de avaliações 

dos materiais digitais. Nesta tela, da figura 3, os alunos realizam 

as avaliações dos materiais que receberão como recomendações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Tela de avaliação do material 

Os alunos que serão cadastrados no sistema, ao realizarem as 

matrículas em disciplinas, receberão recomendações de materiais 

para uso durante o semestre. Também durante o andamento do 

semestre os alunos utilizarão o modelo para buscar/receber novas 

recomendações de materiais. O modelo prevê a realização de 

recomendações segundo o nível de aprendizagem ao decorrer o 

tempo da disciplina.  

Neste sentido, os alunos poderão filtrar buscas de materiais 

segundo os níveis “A”, “B” e “C”, que serão mais bem detalhados 

a seguir no item materiais. Os alunos poderão avaliar os materiais 

recebidos nas recomendações para aprimorar as novas 

recomendações. Os materiais avaliados pelos alunos passarão a 

ser consideradas pelos algoritmos para as próximas 

recomendações por colaboração.  

Para validar o modelo foi construído o protótipo, apresentado 

parcialmente na figura 4, no qual foram realizadas algumas 

baterias de testes a fim de abstrair a validade do modelo. Como o 

objetivo do protótipo foi a validação e comprovação da técnica 

nele foram implementados apenas os aspectos relevante para este 

trabalho. O protótipo, ao ser acessado, consulta os dados de todos 

os alunos matriculados. Após a escolha do aluno, ao clicar sobre o 

nome, o protótipo carrega os demais frames da tela. Ao clicar no 

aluno suas disciplinas serão exibidas na grid da direita da tela. 
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Para iniciar no protótipo o cálculo da recomendação inicial são 

utilizados os materiais listados na bibliografia da disciplina. Após 

algumas execuções da recomendação, onde os alunos passarão a 

fazer avaliações dos materiais, o protótipo passará a realizar 

recomendações levando em consideração também as preferências 

dos alunos. 

Na figura 4 destacamos o quadro “Avaliado”, espaço no qual 

constam os materiais melhores avaliados pelo aluno. Este material 

é o resultado da aplicação do algoritmo de busca pelos materiais 

avaliados pelo aluno. Após esta busca o modelo disponibiliza a 

relação contendo todos os materiais avaliados, segundo a 

disciplina e as melhores notas das avaliações. A lista de materiais 

melhores avaliados servirá como parâmetro de base para que o 

modelo realize as recomendações. A partir desta lista o modelo 

recupera outros materiais que possuam semelhança nas 

competências cadastradas neste e nos demais materiais. Assim 

também como nesta recuperação serão retornados os materiais que 

possuam avaliações iguais ou superiores a avaliação média do 

aluno para os materiais listados. 

Enumeramos as três modalidades de recomendações, sendo que 

na recomendação por conteúdo, destacada na figura 4 pelo 

número 1, o algoritmo de recomendação por conteúdo faz a busca 

por materiais que possuam as mesmas competências e também 

notas idênticas ou superiores à avaliação do aluno. Este algoritmo 

faz a recuperação de acordo com a relação dos materiais existentes 

na base de dados para a disciplina e recupera todos os materiais 

que contenham avaliações e competências vinculadas ao material 

constante na lista de materiais avaliados. É possível também, no 

modelo, destacar para cada material sua avaliação como também 

suas competências. Na tela do modelo também é apresentada a 

nota do material avaliado, assim também como a nota do material 

que fora recomendado e sua respectiva avaliação. 

Em qualquer momento o aluno poderá realizar a leitura do 

material, ou se preferir poderá fazer download desta para futura 

leitura. Uma vez que o aluno receba uma recomendação este 

deverá realizar a avaliação deste. Esta avaliação é necessária para 

que o modelo possa utilizar esta avaliação como meio de 

comparação para realizar futuras recomendações de materiais 

digitais para o aluno da disciplina. Também é utilizada para  

relacionar o aluno e suas preferências quanto ao conteúdo, tipo de 

arquivo, entre outros aspectos. Sendo assim, o modelo poderá 

aprimorar suas recomendações segundo as últimas e melhores 

avaliações do aluno. 

No espaço destacado pelo número 2, na figura 4, estão os 

resultados da recomendação por colaboração, sendo que os 

materiais recuperados levam em consideração os cálculos 

realizados pelo algoritmo com o uso da técnica do algoritmo de 

proximidade de Pearson. Neste algoritmo os materiais, suas 

competências e notas são processados e o aluno com o maior grau 

de proximidade é relacionado, sendo assim o modelo recupera os 

materiais avaliados por este para recomendar conteúdo por 

colaboração. Para este protótipo levamos em consideração apenas 

o primeiro classificado com maior similaridade, mas na pratica o 

modelo poderá considerar outros ou quanto forem viáveis. 

No quadro 3 da figura 4, as recomendações com uso da semântica 

levam em consideração as competências, assim como avaliam o 

cadastro de requisitos que são cadastradas no modelo associadas 

com as disciplinas desenvolvidas e com os materiais tratados. 

Desta forma uma determinada competência pode complementar 

ou ser complementada por outras, as quais ampliam as 

possibilidades para o algoritmo de recomendação por semântica. 

No protótipo exibido na figura 4 estão apresentadas no quadro 

“habilidade” as relações existentes entre as habilidades 

contempladas no material. Para processar a recomendação por 

semântica, o algoritmo considera as competências vinculadas aos 

materiais avaliados pelo aluno, assim como também a avaliação 

deste material diante dos demais. Além destes critérios o 

algoritmos realiza o filtro para cada material encontrado, que 

atenda as características destacadas, da comparação de cada 

competência relacionada ao material em seus registros de pré-

habilidades e pós-habilidades. Uma habilidade poderá 

complementar ou ser complementada por outras. Desta forma a 

rastreabilidade das habilidades vinculadas ao material aprimora de 

forma significativa as opções de novos materiais. Uma vez que um 

cadastro de material possua uma pré-habilidade e pós-habilidade, 

cada uma destas poderá estar relacionada a outras habilidades que 

vinculam outros materiais que contenham os mesmo assuntos ou 

temas complementares ao ensinamento do aluno. 

 

Figura 4. Protótipo desenvolvido 

Cada disciplina possui determinadas características que devem ser 

tratadas pelo sistema, a partir de características como: carga 

horária, ementa, habilidade e competências trabalhadas, forma de 

avaliação, bibliografias e recursos utilizáveis. O cadastro de 

habilidades armazena os dados considerados necessários de modo 

que o aluno adquira determinada habilidade, estando estas 

habilidades armazenadas no cadastro da disciplina. No contexto 

deste trabalho as habilidades tratadas pelas disciplinas do curso 

contribuem para que os alunos possam construir suas 

competências, afim de ser capaz de planejar ou realizar algo 

segundo os ensinamentos adquiridos no curso da sua formação. 

 

 

Figura 5 – Interface de manutenção de materiais de estudo 
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A figura 5 ilustra parte da interface para manutenção de materiais 

de estudo. Esta interface está associada com o  caso de uso 

recomendação, que trata os problemas relacionados aos materiais 

classificados para recomendação aos alunos. Enquanto cada 

material passa por algumas fases de classificação, a cada uma 

destas fases o material será filtrado e agrupado conforme sua 

forma de recomendação, seja ela recomendação manual, onde 

resultou da indicação direta do professor da disciplina ou de 

recomendação automática, resultado de processos de filtragem 

realizada pelo sistema de recomendação com base em fontes 

externas ao modelo. A ocorrência de recomendações manuais se 

dará em virtude da necessidade complementar, por déficit de 

conhecimentos, ou por necessidade suplementar, no caso do aluno 

deter avançado domínio do assunto. Sempre que ocorrer uma 

recomendação manual o sistema manterá o registro desta para 

posterior avaliação das notas do aluno. Estas avaliações servirão 

como critérios para futuras recomendações automáticas 

processadas pelo modelo. 

A figura 6 apresenta os atores professor, aluno e administrador 

que realizam a comunicação com o sistema para enviar e/ou 

receber dados do sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Diagrama de caso de uso 

 

No caso de uso de material, todos os objetos de aprendizagem 

permanecem aguardando novas recomendações de conteúdo.  A 

figura 7 ilustra parcialmente as informações disponíveis na 

ontologia de domínio sobre uma das áreas de conhecimento 

utilizadas na recomendação. Estas relações descritas na ontologia 

são empregadas para apoio na recomendação. 

 

Figura 7 – Exemplo de ontologia de domínio utilizada 

Nos casos de uso aluno e professor, são tratados os problemas dos 

cadastros das características e particularidades de cada ator. Uma 

vez que os dados dos alunos são de extrema relevância para o 

sistema, pois é uma das principais fontes de informações para o 

sistema. Junto com os dados das habilidades de cada disciplina, 

são os dados históricos e cadastrais do aluno que alimentam o 

modelo de recomendação. Já o caso de uso do professor serve 

para tratar dos problemas do cadastro do professor no semestre e 

suas qualificações e habilitações para ministrar determinada 

disciplina na IES. 

A ontologia apresentada parcialmente na figura 7 representa o 

domínio de conhecimentos sobre a disciplina de banco de dados. 

O tema escolhido para realizar os testes e a posterior construção 

do protótipo. A escolha por esta ontologia se deu em virtude do 

autor possuir domínio e disponibilidade de estudos sobre o tema. 

Também por razões que levaram o autor a possuir uma grande 

quantidade de materiais digitais a disposição sobre o tema. Desta 

forma viabilizou-se a construção do protótipo e a posterior carga 

de dados a acerca do domínio abordado. Esta ontologia apresenta 

os principais tópicos necessários apresentados na disciplina 

ministrada pelo autor para os alunos da disciplina de banco de 

dados onde este possui vinculo. Durante vários semestres houve o 

armazenamento, tratamento e ajustes nos mais diversos materiais 

digitais por parte do autor. Sendo que para a carga de dados foram 

considerados apenas parte desta quantidade. 

A disciplina de banco de dados é uma das mais esperadas pelos 

alunos da IES. Isto se deve ao fato da grande relevância da 

matéria no contexto do ambiente onde estão inseridos grande 

parte dos alunos da IES. A necessidade por conhecimentos acerca 

do tema leva muitos alunos em busca da disciplina. Por vezes 

alguns acadêmicos já atual em suas carreiras profissionais com 

praticas sobre conhecimentos em banco de dados. 

 

5. Resultados das recomendações 
Após as execuções de algumas rodadas de processamento dos 

dados com utilização de dados sintéticos adquirimos os resultados 

apresentados a seguir. 

A tabela 1 apresenta a quantidade de registros carregados em 

algumas das tabelas do protótipo. As tabelas utilizadas neste caso 

foram as tabelas com os cadastros de professores, cadastro de 

alunos, o cadastro de disciplinas, a tabela contendo as habilidades 

utilizadas, além da tabela de materiais instrucionais e ainda as 

tabelas contendo as avaliações de alunos e professores.  

 

 

Tabela 1- Volume da carga de dados 
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O processo da carga dos dados se deu através de comandos 

executados diretamente no banco de dados, alimentando desta 

forma as tabelas destacadas na tabela 1. Como ponto de partida 

foram cadastrados alguns cursos de graduação, dentre estes nos 

deteremos ao curso de ciências da computação, foco deste 

trabalho. Na sequencia realizamos a carga dos dados das 

disciplinas deste curso. As disciplinas são oriundas de uma IES 

retiradas a partir do site desta IES.  Como registros para os 

professores foram carregados a listagem dos integrantes do senado 

da republica  federativa do Brasil. Os nomes dos senadores 

representam os professores das disciplinas. 

Como nesta pesquisa a intenção é comprovar a melhoria no 

processo de recomendação através da utilização da web 

semântica, após a realização da rodada de avaliação foi 

confeccionada a tabela 2, descrita a seguir e que permite 

relacionar os diversos resultados obtidos com cada uma dos 

algoritmos de filtragem utilizados. 

Tabela 2 - Comparativo de recomendações 

 

As informações da tabela 2 demonstram que a utilização da 

semântica no processo de recomendação amplia a gama de 

materiais recomendados, pois uma vez que os materiais 

contenham competências relacionadas o processo recupera os 

itens proporcionando desta forma um ganho na qualidade e 

quantidade dos materiais existentes no modelo. 

Como informado anteriormente, com a aplicação da técnica da 

web semântica observou-se que ampliaram as opções de 

recomendações. Embora os resultados tenham sido afetados pelo 

baixo volume de dados neste ambiente de simulação, ficou 

evidenciada a melhora no mecanismo utilizado para propor novas 

opções de itens.  

Um real aumento do número de materiais cadastrados poderá 

ampliar de forma significativa o volume de recomendações 

através do uso da web semântica. Pois, embora os pequenos 

números de cadastros de itens adotados neste protótipo 

conseguiram evidenciar que houve recomendações adicionais para 

os casos apontados na tabela 2. 

Como base para realizarmos a análise mais detalhada do processo 

das recomendações neste protótipo adotou o aluno de matrícula 

33 – de nome fictício Átila Sidney Lins de Albuquerque. 

Na tabela 3 constam os materiais para os quais o aluno que 

adotamos para a análise realizou avaliações de materiais, assim 

também como as notas destes materiais segundo a avaliação deste 

aluno. 

Tabela 3 - Itens avaliados 

 

MATERIAL Nota 

7 Banco de Dados I e SQL 8,7 

10 Banco de Dados: Fundamentos, Projeto e 

Implementação - 6a edição 

7,6 

29 PL/SQL 8,2 

 

Para explicitar as informações durante o processo de busca, 

classificação e recomendação de conteúdo apresentamos neste 

momento a nota média das avaliações do aluno em questão nesta 

análise. A nota média das avaliações que este aluno realizou para 

os seus materiais foi 8,1. Esta nota média é um dos critérios 

utilizado para realizar as recomendações no uso do algoritmo de 

recomendação por conteúdo. 

Constata-se que todos os materiais indicados na tabela 5 possuem 

nota superior a 8,1 (média da avaliação do aluno). Este é um dos 

critérios para a recomendação por conteúdo. Outro dos critérios é 

que o material esteja vinculado à disciplina do aluno, que no caso 

é a disciplina de banco de dados. Também neste processo de 

recomendação por conteúdo o processo valida o item do nível do 

material. Assim ao realizar a busca por recomendações o aluno 

poderá indicar um ou mais níveis, sendo “A, B ou C” níveis para 

os quais ele pode indicar que deseja receber as recomendações. 

Na sequência apresentamos a tabela 4 contendo a relação entre 

cada um dos materiais recomendados e suas habilidades. 

Tabela 4 - Competências dos materiais 

 

Como resultado desta relação o protótipo executou o algoritmo de 

recomendação por conteúdo e recuperou os itens apresentados na 

tabela 5. Nela constam os itens recomendados por conteúdo, 

assim também como as habilidades/competências vinculadas a 

cada um dos materiais recomendados.  

 

Tabela 5 - Itens recomendados com suas competências 

 

Analisando as tabelas 4 e 5, percebe-se que para realizar a 

recomendação dos materiais de código 22, na tabela 5, existe uma 

relação vinculada com a habilidade de código 11. Esta mesma 

habilidade está relacionada ao material de código 10, na tabela 4 

cujo qual o aluno realizou avaliação. 

Nesta mesma tabela também apresentamos a nota do material 

(9,0). A nota obtida por este material atende o critério de busca, 

PROF ALU DISC COMP MAT 
AVAL 

Prof Alu 

58 505 51 21 38 78 56 

ALUNO CONTEÚDO COLABORAÇÃO SEMÂNTICA 

33 1 2 3 

339 1 4 2 

39 1 4 2 

280 1 4 2 

MATERIAL COMPETÊNCIAS 

7 Banco de Dados I e 

SQL 

4 Restrições 

  6 Funções 

10 Banco de Dados: 

Fundamentos, Projeto e 

Implementação - 6a 

edição 

11 Cardinalidade 

  13 Entidade e atributos 

  14 Controle de fluxos 

29 PL/SQL 20 Programação SQL  

PL/SQL 

MATERIAL                    COMPETÊNCIAS 

22 Modelo 

Relacional 

9,0 A 9 Forma Normal 

  11 Cardinalidade 

  16 Arquitetura DB 
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onde os materiais deverão possuir nota igual ou superior à nota 

média do aluno que fora 8,1 para esta análise. Outro critério para 

a recomendação por conteúdo  foi o filtro de materiais com itens 

de nível “A” apenas. Também neste item o critério foi atendido. 

A seguir será analisada a recomendação por colaboração. Para 

realizar a busca dos itens para recomendar por colaboração 

adotamos o cálculo do coeficiente de Pearson como métrica de 

proximidade, como forma de buscar os alunos de preferências 

mais próximas ao aluno que estamos analisando, aluno 33. Foi 

realizado o cálculo de Pearson comparando os materiais, 

habilidades e notas de cada um destes itens frente aos demais 

alunos que realizaram avaliações de itens. Após a execução deste 

procedimento o protótipo armazena os resultados em uma tabela 

do banco de dados. Após esta etapa o sistema recupera os alunos 

com o maior grau de proximidade ao aluno que estamos 

analisando. Para esta análise o resultado obteve o aluno:  290 -  

Pedro Eugênio de Castro Toledo Cabral. 

Após recuperar o aluno com o maior grau de proximidade o 

protótipo faz a busca dos materiais avaliados por este aluno e 

propõe estes itens como recomendação para o aluno que estamos 

analisando. Destaca-se que, para realizar a recomendação por 

colaboração o protótipo faz a varredura nas recomendações por 

conteúdo para evitar recomendar itens que já foram recomendados 

para o aluno. Na tabela 6 são apresentados estes itens com suas 

respectivas habilidades, recuperados no processo. 

Tabela 6 - Itens avaliados pelo aluno de maior similaridade 

 

MATERIAL COMPETÊNCIA 

12 Banco de dados  8 Normalização 

  9 Forma Normal 

36 Sistemas de Banco de 

Dados - 3a edição  

4 Restrições 

 
Destacamos nesta tabela os motivos que levaram o protótipo a 

recomendar os itens. Cada um dos materiais recomendados possui 

relação com alguma habilidade do material que fora avaliado pelo 

aluno em análise. Neste caso observamos que a mesma habilidade 

de código 36 da tabela 6 que possui a habilidade de código 4, da 

mesma tabela, com o material de código 7 da tabela 4. 

A execução do processo de busca e classificação de itens para 

realizar a recomendação por semântica é descrito a seguir. No 

protótipo nota-se que, partindo dos itens avaliados pelo aluno em 

análise, o protótipo parte das habilidades constantes nos materiais, 

apresentados na tabela 10. 

Com base nestas habilidades, recupera-se as relações entre as 

habilidades dos materiais avaliados e as pré-habilidades e pós-

habilidades para classificar os demais materiais que contenham as 

habilidades. A tabela 7 apresenta as relações entre as habilidades 

no protótipo. 

Tabela 7 – Vínculo das competência 

 

COMPETÊNCIA PRÉ PÓS 

14 Controle de 

fluxos 

6 Chaves 11 Cardinalidade 

11 Cardinalidade 1 Comandos DDL 12 Relacionament

os 

13 Entidade e 

atributos 

8 Normalização 14 Controle de 

fluxos 

4 Restrições 8 Normalização 11 Cardinalidade 

6 Funções 3 Comandos DCL 14 Controle de 

fluxos 
20 Programação 

SQL  PL/SQL 

6 Funções 10 Modelo ERD 

 

Após a recuperação das habilidades/competências com base nos 

materiais considerados, o protótipo inicia o processo de busca por 

materiais que contenham tais habilidades em outros materiais. 

Este processo foi abstraído do mapeamento das habilidades 

constantes na ontologia, através da importação dos dados nela 

representados para a tabela do banco de dados relacional. Esta 

alternativa foi escolhida devido a praticidade e familiaridade do 

autor para trabalhar com as ferramentas diretas no banco de 

dados. Além disso, considerou-se a possibilidade de agilizar o 

processo de busca e filtragem dos dados uma vez que a consulta é 

toda construída através dos comandos em SQL. O resultado desta 

busca ocasionou na recuperação dos itens apresentado na tabela 8. 

 

Tabela 8 - Itens da Recomendação por semântica 

 

ITEM COMPETÊNCIA 

22 MODELO 

RELACIONAL 

9 FORMA NORMAL 

  11 CARDINALIDADE 

  16 ARQUITETURA DB 

30 PL/SQL BASICO E 

AVANÇADO 

20 PROGRAMAÇÃO SQL - 

PL/SQL 
35 SISTEMAS DE 

BANCO DE DADOS 

6 FUNÇÕES 

 

A seguir faremos a análise dos resultados apresentados como 

recomendação por semântica. Este procedimento foi o resultado 

da busca dos materiais vinculados com as habilidades dos 

materiais já avaliados pelo aluno em análise. Analisando o 

resultado encontrado notamos que a recomendação do material de 

código 22 da tabela 8 ocorreu devido à relação de vinculação com 

a ocorrência na tabela 4, presente no material de código 10, pois 

ambos possuem a habilidade de código 11 - Cardinalidade. Já 

para recomendar o material de código 30 foi devido à relação de 

vinculação com a ocorrência na tabela 4, presente no material de 

código 29, pois ambos possuem a habilidade de código 20 - 

Programação SQL - PL/SQL. Também para recomendar o 

material de código 35 ocorreu devido à relação de vinculação com 

a ocorrência na tabela 4, presente no material de código 7, pois 

ambos possuem a habilidade de código 6 – Funções. 

Com esta análise destaca-se que obtivemos ganho ao adotar a 

técnica da semântica para realizar a busca por novos materiais. 

Alinhado as habilidades com suas pré-habilidades e pós-

habilidades comprovou-se que ampliaram as ofertas de itens 
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recomendados. Seguindo esta mesma lógica, um número maior de 

relações existentes na ontologia e mapeadas nas tabelas 

relacionais significaria um número maior de elementos a serem 

recomendados. Por outro lado, este número maior está sendo 

recomendado com base em relações identificadas como 

significativas previamente, pelo especialista nos conteúdos 

tratados, portanto considera-se que seja possivelmente relevante 

para os alunos. 

Esta mesma análise foi realizada para os demais alunos destacados 

na tabela 2. Nesta análise observou-se que a recomendação gerou 

os conteúdos esperados, de acordo com os relacionamentos 

envolvidos que vinculam os materiais, habilidade e as notas dos 

alunos.  Para estas demais recomendações os alunos que tiveram 

avaliações simuladas receberam recomendações de itens 

condizentes com as habilidades dos materiais avaliados. 

Já para as recomendações por colaboração os demais alunos 

constantes na tabela 8 receberam recomendações de seus pares 

(similares), pois ambos avaliaram itens que continham habilidades 

relacionadas entre si. Por último para as recomendações por 

semântica, observou-se que o protótipo recuperou em todas as 

ocorrências alguns itens adicionais, devido às relações de pré e 

pós habilidades. Esta condição ampliou o universo de busca e 

recomendação de itens que contenham relação com o assunto dos 

materiais avaliados pelos alunos. 

A seguir demonstraremos de forma resumida do aluno de código 

339. Para o aluno 339 o protótipo recuperou por conteúdo o 

material avaliado: 21 - Projeto de Banco de Dados e recomendou 

o material: Modelo Relacional, pois ambos possuem as 

habilidades 11 – Cardinalidade e 16 - Arquitetura DB. Já para 

recomendação por colaboração recuperou o aluno:  42 que avaliou 

os materiais: 5, 15, 22 e 25. Neste caso os recomendou para o 

aluno 339. No processo da recomendação por semântica destacou 

o material: 35 - Sistemas de Banco de Dados – 5ª edição que 

possui a habilidade: 6-Funções. Esta mesma habilidade consta no 

material de código 7.  

Como informado anteriormente, com a aplicação da técnica da 

web semântica observou-se que ampliaram as opções de 

recomendações. Embora os resultados tenham sido afetados pelo 

baixo volume de dados neste ambiente de simulação, ficou 

indicada a melhora no mecanismo utilizado para propor novas 

opções de itens.  

Um real aumento do número de materiais cadastrados poderá 

ampliar de forma significativa o volume de recomendações 

através do uso da web semântica. Pois, embora os pequenos 

números de cadastros de itens adotados neste protótipo 

conseguiram evidenciar que houve recomendações adicionais para 

os casos apontados na tabela 8. 

Da mesma forma o modelo implementa a viabilidade para que o 

aluno possa realizar filtros na busca de materiais com maior ou 

menor nível qualitativo, através da escolha por materiais entre os 

níveis A, B e C. Com esta possibilidade constamos que o uso da 

técnica da recomendação híbrida com o auxilio das ontologias 

amplia a oferta tanto na quantidade, assim também como na 

qualidade dos conteúdos recomendados para os alunos das 

disciplinas do professor. 

 

6. Considerações finais 
Este artigo apresentou inicialmente uma breve revisão de 

conteúdos que embasam o trabalho desenvolvido, tais como os 

sistemas de recomendações e aspectos da web semântica. De 

acordo com os propósitos do trabalho aqui proposto foram 

adotadas a filtragem por conteúdo e a filtragem colaborativa como 

técnicas a serem ampliadas com a utilização de aspectos 

semânticos na recomendação, com a definição de um modelo 

híbrido de recomendação. 

Esta abordagem híbrida está definida a partir dos estudos 

apresentados na segunda parte deste texto, em que são analisadas 

aplicações e sistemas já disponíveis, voltados à  recomendação de 

conteúdo com base nas técnicas tradicionais e também aplicações 

e abordagens que explorem aspectos da web semântica em 

conjunto com sistemas de recomendação. 

A partir deste ponto pode-se destacar que o modelo proposto 

atende uma lacuna identificada no contexto acadêmico em que 

ambientes virtuais de aprendizagem são empregados como apoio 

ao processo de ensino-aprendizagem, porém sem a utilização dos 

dados gerados pelo uso de seus materiais e pela opinião dos 

estudantes, de forma a ampliar a análise e recomendação dos 

materiais didáticos. A construção deste protótipo visa avaliar as 

possibilidades de geração de recomendações que apoiem as 

necessidades das disciplinas e das habilidades previstas a serem 

desenvolvidas em cada uma, vinculando os materiais didáticos 

recomendados pelos professores destas disciplinas de forma mais 

abrangente, a partir da análise de conteúdo, colaborativa e 

filtragem por conhecimento. 

As seguintes  contribuições são destacadas  como resultado deste 

trabalho. A primeira contribuição é a proposta de um modelo de 

recomendação com base na utilização de um  algoritmo de 

recomendação híbrido, integrando filtragem por conteúdo, 

recursos de filtragem colaborativa e recursos de filtragem por 

conhecimento, com a capacidade de destacar as relações material 

instrucional e habilidades a serem desenvolvidas na disciplina. A 

segunda contribuição é a ambientação de um protótipo parcial 

deste modelo em um contexto acadêmico, o que permitiu 

desenvolver uma abordagem para a avaliar os resultados obtidos 

com o modelo dentro de um contexto de similaridade com o 

ambiente de aplicação previsto para o modelo original. Como 

terceira contribuição destaca-se o desenvolvimento de uma rede 

de ontologias, para prover o suporte necessário nas atividades de 

avaliação definidas. Por fim, identifica-se como contribuição a 

abordagem desenvolvida para realizar o mapeamento de dados 

semânticos, originados na rede de ontologias, para bases de dados 

relacionais, o que teve como objetivo atuar como elemento que 

promove aumento de performance no protótipo desenvolvido. 

Algumas limitações foram percebidas ao longo do processo deste 

trabalho e são analisadas a seguir. Uma delas está relacionada com 

a implementação parcial do protótipo, o que ocorreu devido à 

restrições de tempo para o desenvolvimento completo do sistema. 

Considera-se que aspectos mais abrangentes poderiam ter sido 

observados com o caso de ter sido realizada uma implementação 

completa. Entretanto, avalia-se que os elementos da 

implementação parcial são suficientes para produzir resultados 

que permitiram avaliar os resultados do processo de 

recomendação, dado que suportam os cálculos e relacionamentos 

dos algoritmos de filtragem utilizados e possibilitam o manuseio 

dos dados da rede de ontologias para obtenção de recomendações 

com base em conhecimento. Uma segunda limitação, decorrente 

da primeira, foi a impossibilidade de avaliação com usuários reais. 

Caso o sistema completo fosse aplicado com conjuntos de 

usuários seria possível a incorporação de maior riqueza nos dados 

avaliados.  
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Como trabalhos futuros, estão previstas as seguintes iniciativas. A 

primeira é a implementação completa do modelo, de modo a 

possibilitar a sua integração com um ambiente de educação real. 

Uma segunda atividade é a expansão da rede de ontologias para 

expandir o conjunto atual de atributos, de modo a enriquecer o 

detalhamento para os conceitos e entidades atuais. Uma terceira 

atividade futura prevista é a utilização do sistema completo em 

um cenário de estudo de caso real, composto por turmas de 

graduação na área de Banco de Dados, para a obtenção de dados 

reais de utilização, que irão permitir novas avaliações sobre o 

modelo. Como quarta atividade será ampliar a forma de avaliação 

dos materiais, prevendo uma estrutura em forma de comitê para 

aprovar os materiais e competências cadastrados pelos professores 

no processo da recomendação. Como uma quinta melhorias será 

tratar a forma para que o modelo não permita o engessamento do 

perfil do aluno, desta forma mantendo-se sempre em constante 

evolução propondo melhores alternativas de recomendação de 

conteúdo. 

Ainda como trabalhos futuros possíveis, estão previstas iniciativas 

para complementar o processo de recomendação com a  

recomendação de materiais de fontes externas. Estes materiais 

podem ser coletados de forma indireta, sem a interferência do 

professor em busca de materiais com conteúdo por similaridade. 

Neste contexto o sistema utilizará uma ontologia capaz de filtrar 

informações em material digital por assunto, tema, palavra chaves 

a fim de enriquecer a base de dados dos materiais catalogados.  
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ABSTRACT 
This paper presents a study to identify the discouraged students 

behavior patterns in interaction in a virtual learning environment 

using  educational data mining. The objective of the research was 

to validate , in a new context , association rules already mined in 

order to show discouragement when the student performs 

individual and group activities. Two experiments in university 

training courses were conducted in a real situation, where the first 

experiment was to target the search for association rules and the 

other one to validate these rules. From the adaptation of certain 

association rules may be possible to obtain a generic model for 

pattern discovery discouraged student's behavior, which can be 

used as an aid to the teacher. 

 RESUMO 
O presente artigo apresenta uma pesquisa que busca identificar  

padrões de comportamento de alunos desanimados em interação 

em um ambiente virtual de ensino e aprendizagem por meio da 

mineração de dados educacionais. O objetivo da pesquisa foi 

validar, em um novo contexto, regras de associação já mineradas, 

a fim de evidenciar o desânimo do aluno quando realiza 

atividades individuais e em grupo. Foram realizados dois 

experimentos em disciplinas de formação universitária em 

situação real, onde o primeiro experimento teve como meta a 

busca por regras de associação e o segundo a validação destas 

regras. A partir da adaptação de algumas regras de associação 

pode ser possível obter um modelo genérico para a descoberta do 

padrão de comportamento do aluno desanimado, que pode ser 

usado como subsídio ao professor. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education 

– Distance Learning. 

Termos Gerais 
Experimentation, Human Factors. 

Palavras Chaves 
Mineração de Dados Educacionais, Afetividade na educação, 

Ambientes Virtuais de Ensino e Aprendizagem. 

1. INTRODUÇÃO 
O presente artigo faz parte de uma pesquisa que investiga a 

importância da afetividade em contexto educacional, 

principalmente relacionado ao estado de ânimo do aluno 

desanimado, bem como formas de identificar este estado de ânimo 

quando o mesmo está interagindo em um ambiente virtual de 

ensino e aprendizagem (AVEA). Foram utilizadas técnicas de 

Mineração de Dados Educacionais (MDE) a fim de encontrar 

padrões de comportamento do aluno desanimado frente às 

situações de aprendizagem que contemplassem atividades 

individuais e em grupo no processo de aprendizagem. Para isso, 

foram feitos dois experimentos, o primeiro aplicou a MDE na 

busca por Regras de Associação (RA) que representassem o 

padrão de comportamento do aluno desanimado e o outro 

experimento buscou validar as RA encontradas a fim de compor 

um modelo genérico de descoberta do desânimo.  

A influência da afetividade na aprendizagem pode limitar, senão, 

impossibilitar o que é compreendido e aprendido pelo aluno, e 

nesse sentido algumas pesquisas sustentam que a afetividade pode 

afetar o aprendizado do aluno, e que conhecer os aspectos afetivos 

dos alunos favorece ações pedagógicas, podendo auxiliar o 

professor na tomada de decisões e na intervenção quando 

necessário [8, 10, 14]. 

Nesse contexto, a busca pelos aspectos afetivos e 

comportamentais do aluno pode ser obtida através de suas 

interações em um AVEA e registros de todas as suas ações no 

ambiente. [2] atesta que as ações dos alunos no AVEA colaboram 

na identificação de seus estados afetivos. Nesse sentido, acredita-

se que ao aplicar MDE para analisar as ações do aluno no 

ambiente, seja possível obter regras que representem os padrões 

de comportamentos relacionados aos estados afetivos dos alunos. 

Visando  contribuir nessas questões, o presente trabalho tem por 

objetivo analisar e identificar padrões de comportamento de 

alunos que estão desanimados em um AVEA, utilizando regras de 

associação descobertas através da MDE. 

O artigo está estruturado da seguinte nas seguintes seções: A 

seção 2 discorre sobre conceito, etapas e técnicas de mineração de 

dados educacionais. Na seção 3 são apresentados conceitos sobre 

afetividade e sua importância na educação. A seção 4 apresenta 

trabalhos relacionados. A seção 5 descreve o procedimento 

metodológico e resultados. Por fim, a seção 7 apresenta 

conclusão.  
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2. MINERAÇÃO DE DADOS 
EDUCACIONAIS 

Atualmente as instituições de ensino armazenam informações 

referentes aos seus cursos, turmas, disciplinas, alunos, 

professores, tutores, dentre outras em grandes bases de dados, 

sendo que esses dados podem estar armazenados tanto em 

software de gestão educacional quanto em ambientes virtuais de 

ensino e aprendizagem (AVEA). Os dados relacionados à gestão 

visam facilitar a administração da instituição, já os dados que 

estão no AVEA dizem respeito à organização de cursos e 

disciplinas, bem como monitoramento de alunos, além de oferecer 

uma infraestrutura tecnológica capaz de atender aos objetivos 

pedagógicos em uma modalidade de ensino a distância [11]. 

Neste contexto, o volume de dados gerados por estes ambientes 

vem aumentando durante os últimos anos, surgindo o desafio em 

como explorá-los de forma a produzir conhecimentos, extraindo 

informação útil a partir de dados que dizem respeito ao 

comportamento dos alunos dentro do ambiente. Para [8] é 

possível armazenar dados das interações dos alunos em um AVEA 

para obter indicativos sobre seus comportamentos. 

Apesar de algumas ferramentas educacionais e AVEA oferecem 

relatórios aos professores, tutores e gestores, há um volume de 

dados gerado muito grande, tornando difícil extrair informações 

úteis somente através destes relatórios [7]. Além disso, os 

relatórios que podem ser apresentados diretamente pelas 

ferramentas, apesar de possuírem informações relevantes, podem 

ser considerados superficiais, diante da quantidade de dados que 

estão armazenados e, muita das vezes pode tornar árduo para o 

professor extrair informação útil através da junção dos relatórios 

disponíveis [15]. Dessa forma, a questão em como explorar 

adequadamente esses dados a fim de extrair informações e realizar 

uma análise apropriada contempla a área de mineração de dados 

educacionais (MDE). 

MDE é definida como uma área de pesquisa cujo principal foco é 

o desenvolvimento de métodos para explorar conjunto de dados 

coletados em ambientes educacionais [1]. Busca desenvolver ou 

adaptar métodos e algoritmos existentes na mineração de dados, 

aplicando-os na área educacional, a fim de compreender dados em 

contextos educacionais produzidos por alunos, professores e suas 

interações, bem como, também pode ser utilizado para verificar a 

relação de uma abordagem pedagógica e o aprendizado do aluno 

[1, 21]. 

O processo para descoberta de conhecimento que envolve a MDE 

consiste em quatro etapas apresentadas por [15], descritas a 

seguir. 

• Coleta de dados: a busca dos dados através de uma base 

de dados de um AVEA onde encontram-se informações 

sobre as interações dos alunos. No presente caso serão 

explorados dados oriundos do AVEA Moodle. 

• Pré-processamento dos dados: o AVEA Moodle é 

composto por várias tabelas relacionadas em seu banco 

de dados e os dados necessários para realizar a 

mineração precisam ser “limpados” e “transformados” 

no formato apropriado para ser minerado, ou seja, 

precisam ser transformados para a análise adequada, 

para posteriormente transformá-los no formato a ser 

usado no minerador. Os arquivos a serem usados no 

minerador devem ser do tipo ARFF (Atribute Relation 

File Format). 

• Aplicação da mineração de dados: uso de algoritmos de 

mineração de dados a fim de descobrir e resumir o 

conteúdo de conhecimento de interesse. Nesta etapa é 

utilizada uma ferramenta específica ou desenvolvido 

algoritmos de mineração. Nesta pesquisa optou-se pelo 

uso do minerador WEKA
1 (Waikato Environment for 

Knowledge Analysis). 

• Interpretar, avaliar e apresentar os resultados: esta etapa 

é conhecida, também, como pós-processamento. Os 

resultados são apresentados e validados por um 

especialista da área. No presente trabalho, a validação 

foi feita pelo professor e especialista em computação 

afetiva. 

A figura 1 apresenta as etapas da MDE a partir dos estudos de 

[15]. 

 

 
 

Figura 1: Etapas da MDE  
 

Além das etapas supracitadas, a MDE possui várias técnicas 

(associação, classificação, agrupamento ou previsão de séries 

temporais) que podem ser aplicadas de acordo com o 

conhecimento que se deseja descobrir. Na presente pesquisa será 

utilizado a tarefa de Regras de Associação. 

RA são aplicadas para explorar um conjunto de dados com o 

intuito de encontrar regras que representem o padrão de 

comportamento, no presente caso o padrão de comportamento do 

aluno desanimado, com enfoque nas atividades realizadas 

individualmente ou em grupo.  

As RA são usadas para descobrir padrões que descrevem 

características associadas entre os dados, e esses padrões 

descobertos são representados em forma de regras de implicação 

obtendo padrões interessantes [20].  Uma RA é tida como uma 

expressão de implicação no formato X → Y, sendo que X e Y são 

conjuntos distintos de dados. Para a implicação X → Y, X é o 

lado esquerdo da regra ou o antecedente e Y é o lado direito da 

regra, ou seja, o conseqüente, podendo ser interpretado como uma 

expressão lógica do tipo “Se X então Y” [12].   

Geralmente, duas métricas são usadas para medir a qualidade de 

uma RA, onde uma é o suporte e a outra é a confiança. O suporte 

de uma regra é usado para determinar a frequência na qual uma 

regra é aplicada em um determinado conjunto de dados, e a 

confiança para determinar a freqüência na qual os itens Y 

                                                                 
1 http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/index.html 
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aparecem nas transações que contenham X [19]. Ambas as 

métricas foram usadas, de acordo com a literatura, a fim de apoiar 

na seleção de melhores regras no contexto desta pesquisa, onde 

selecionou-se àquelas regras que possuem maiores escores para as 

duas métricas..  

3. AFETIVIDADE EM CONTEXTO 
EDUCACIONAL 

Atualmente uma nova leitura no contexto educacional tem sido 

feita sobre as relações entre as dimensões afetivas e cognitivas à 

qual busca integrá-las e não tratá-las com forma dissociada na a 

construção do conhecimento. Nesse sentido, [13] afirmava que 

não há mecanismo cognitivo sem elementos afetivos e vice-versa, 

podendo sentimentos de sucesso ou fracasso levar a uma 

facilitação ou inibição da aprendizagem.  

Conceitualmente, o termo afetividade diz respeito à habilidade de 

experimentar sentimentos e a eles reagir, podendo incluir um 

conjunto de fenômenos afetivos que possuem diferentes origens, 

intensidades, duração e reações corporais [2, 10, 18].  Ainda para 

[14, 5] a afetividade é fator determinante nas escolhas humanas, 

tendo papel fundamental na tomada de decisão e na aprendizagem 

de um modo geral. Ainda para [22], nosso repertório de 

comportamentos tem com base nossos estados afetivos, com 

ênfase na conexão entre emoção, funcionamento social e tomada 

de decisões, o que tem contribuído para a compreensão do papel 

do afeto na educação. Para os autores [22], a aprendizagem, a 

atenção, memória, a tomada de decisão e funcionamento social 

são afetados pelos nossos estados afetivos.  

O afeto ou estado afetivo, como elemento genérico, congrega 

emoções, sentimentos e, de acordo com [5], pode ser classificado 

em emoções e estados de ânimo entre outros. Para [5] as emoções 

se caracterizam por serem fenômenos de grande intensidade e de 

rápida evolução enquanto os estados de ânimo têm menor 

intensidade e de evolução mais duradoura no tempo. 

 Os estados de ânimo são considerados emoções de segundo plano 

e são as que mais influenciam na tomada de decisão conforme 

[10]. Ao contrário das emoções primárias, que são as emoções 

mais instantâneas e curtas, as de segundo plano podem durar dias, 

o que motiva sua inferência na área educacional [9, 10]. Dessa 

forma, este estudo optou-se pela análise de estados de ânimo dos 

alunos uma vez que eles persistem mais tempo, estando presente 

durante as interações dos alunos em ambientes de ensino e 

aprendizagem  

Os estados de ânimo, fundamentados a partir do trabalho de [17], 

se dividem em quatro categorias: satisfeito/insatisfeito e 

animado/desanimado, sendo que cada um possui termos afetivos 

associados à famílias afetivas de cada categoria. 

Apoiada nos trabalhos de [18] e [17, pg. 3], a tabela 1 foi 

desenvolvida e, apresenta os termos afetivos que remetem ao 

estado de ânimo desanimado. O estado de ânimo desanimado é 

representado por 05 famílias afetivas e há termos afetivos 

correspondentes para cada uma delas. 

 

Tabela 1: Termos afetivos empregados para o estado de ânimo 
desanimado 

Estado de Ânimo Desanimado 

Família Afetiva Termos afetivos 

Culpa / Arrependimento Culpado, arrependido, irresponsável, 

faltoso, pesaroso. 

Constrangimento/Vergonha Envergonhado, acanhado, humilhado, 

constrangido, dificuldade, 

desapontamento. 

Preocupação/Medo Tenso, amedrontado, ansioso, 

apavorado, assustado, receoso, 

temeroso, intimidado, aflito, 

preocupado. 

Tristeza / Desamparo Entristecido, abatido, choroso, 

magoado, melancólico, sofrido, 

deprimido, aflito, fracassado, 

frustrado, sentir-se incompetente, 

pesaroso, mal humorado, 

incomodado, abatido, arrependido, 

desesperança. 

Piedade/Compaixão Com pena, piedoso, compaixão, 

consentimento, dó, lástima, 

compreensão. 

 

Estar no estado de ânimo desanimado sugere que o aluno 

demonstra ou reprime, de alguma forma, as emoções de tristeza, 

medo, vergonha ou culpa, bem como os possíveis termos afetivos 

que o representa [10]. Além disso, a autora cita que dependendo 

do estado de ânimo este pode conduzir o aluno à desistência, 

porém, ao ser identificado, o estado de ânimo desanimado é 

passível de enfrentamento e mudanças, o que pode fazer com que 

o aluno retome o curso e sua aprendizagem. 

Klaus Scherer2 tem desenvolvido pesquisas abordando as 

emoções e, em especial, os estados de ânimo usando métodos 

objetivos de medição da experiência emocional sentida ou estado 

afetivo experimentado por uma pessoa durante determinado 

evento. Para o autor, não há meios para obter essa inferência a não 

ser perguntando ao indivíduo, sendo assim, [17] sugere uma lista 

com emoções para ser empregada em pesquisas que usam 

respostas livres ou auto-relato para emoções sentidas pelos 

participantes. Esta lista de emoções foi mapeada por [18] no 

instrumento GEW 2.0 (Geneva Emotion Whell) e adaptado para o 

português como REA 2.0 (Roda de Estados de Ânimo) [3]. 

[10] e [8] também afirmam que os estados emocionais se fazem 

notar no comportamento não verbal, o que favorece sua inferência 

ao observar o comportamento do aluno. É nessa perspectiva que 

[6] pode verificar quando os alunos se sentiam desmotivados e 

desanimados durante o processo de aprendizagem, sendo que os 

alunos acreditavam que jamais teriam sucesso em determinadas 

atividades, o que evidenciou o papel da dimensão afetiva no 

processo de aprendizagem, podendo levar o aluno ao sucesso ou 

fracasso em sua caminhada para a aprendizagem.  

[19] admitem a contribuição da afetividade para a aprendizagem 

cognitiva e as interações entre professores e alunos favorecem o 

sucesso escolar. Para os autores, a dimensão afetiva ocupa um 

lugar central no ensino-aprendizagem e que a cognição é mediada 

pela afetividade, de forma a resultar em um conhecimento 

significativo.  

É nesse contexto, que se observa a importância da dimensão 

afetiva no âmbito educacional, sendo discutida de forma a 

                                                                 
2 Professor do Departamento de Psicologia da Univerity of 

Genéva e Pesquisador do Swiss Center for Affective Sciences. 
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estreitar a dicotomia ainda existente entre cognição e afetividade 

nos processos de aprendizagem e, no presente trabalho, a 

possibilidade de sua inferência permitirá um apoio ao professor na 

identificação do aluno desanimado. 

Sendo assim, apoiar o professor que atua em disciplinas a 

distância ou semi-presenciais,  a descobrir como o aluno se sente 

em determinadas situações de aprendizagem, possibilita uma nova 

intervenção do professor junto a esse aluno, podendo ser 

determinante na quantidade de desistências em cursos EAD, bem 

como na retomada dos estudos pelos aluno. 

4. TRABALHOS CORRELATOS  
Pesquisas que associam MDE e aspectos relacionados com a 

afetividade na busca por modelos e/ou aplicações, com finalidades 

em aprofundar estudos sobre fenômenos afetivos na educação 

estão em crescimento [1, 15].  

O trabalho desenvolvido por [8] utilizou a MDE para detectar 

padrões de comportamento associados com o estado afetivo de 

frustração no aluno. O autor analisou variáveis comportamentais 

do aluno dentro de um ambiente para ensino de algoritmos, a fim 

de identificar o aluno frustrado, buscando minimizar desistência 

na disciplina. A técnica aplicada foi classificação baseada em 

regras.  

Os autores [16] trabalharam com a predição do estado afetivo 

positivo ou negativo de alunos em ambientes educacionais. Os 

autores realizaram um experimento onde os alunos resolveram 

problemas de matemática e foram monitorados e coletados dados 

como tempo médio de pressionar e soltar teclas do teclado, 

detecção de suas expressões faciais com apoio do kinect e de um 

especialista da área, bem como usaram ao final de cada atividade 

um auto-relato usando questionário SAM (Self-Assesment 

Manequin), que posteriormente foi analisado juntamente com o 

apoio de especialista. De posse dos dados dessas diversas fontes, 

os dados foram minerados usando árvore de decisão e redes 

bayesianas.  

Nos dois trabalhos, a dimensão afetiva foi ponto fundamental das 

pesquisas e ambas utilizaram técnicas de MDE. Com relação ao 

primeiro trabalho, a pesquisa aqui desenvolvida tem o enfoque no 

estado de ânimo desanimado, e este estado de ânimo envolve 

termos afetivos que incluem a frustração. Já ao considerar o 

segundo trabalho, a necessidade de ter um especialista da área 

para analisar expressões faciais ao mesmo tempo em que permite 

maior acurácia, torna o sistema dependente deste profissional. Na 

nossa pesquisa, optamos por usar o instrumento de [18] o que nos 

exime da necessidade de um especialista da área e ao mesmo 

tempo proporciona maior autonomia . 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

A presente pesquisa é de natureza aplicada ao ensino e 

aprendizagem, classificada como exploratória com foco em 

disciplinas que utilizam AVEA o que permite o acesso aos dados 

das interações do aluno. Com relação aos procedimentos técnicos, 

foram desenvolvidos dois experimentos além de apresentar uma 

abordagem quantitativa obtida através da MDE e técnicas 

estatísticas com apoio do software SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences).  

Os dois experimentos (A e B), foram realizados com turmas de 

alunos da disciplina de Análise de Demonstrações Contábeis, 

ofertada pelo Departamento de Ciências Contábeis e Atuárias da 

UFRGS Os experimentos foram realizados com uma distância 

temporal de 6 meses e para perfis de estudantes semelhantes, ou 

seja, para alunos de uma mesma disciplina, mesmo curso, mesmo 

professor, possuindo os mesmos materiais educacionais e 

atividades individuais e em grupo. 

No experimento A, composto por 44 participantes, foi realizada a 

mineração de dados para obter RA que pudessem evidenciar 

alunos desanimados quando realizam atividades apresentadas no 

Moodle. Nesse sentido, foi aplicado o algoritmo Apriori em três 

etapas, buscando a estratégia de dividir para conquistar partindo 

de análises locais para globais. Embora cada etapa tenha gerado 

10 regras, foram consideras somente as melhores regras de 

associação as que obtiveram melhores escores das medidas de 

interesse conviction e confidence e que contemplasse o desânimo 

e também as que foram validadas pelo especialista da área. Dessa 

forma, foram obtidas 8 RA que representam o padrão de 

comportamento para a evidência do desânimo, quando o aluno 

realiza atividades individuais ou em grupo [4]. As RA 

selecionadas estão listadas na tabela 2. 

Tabela 2: Regras de Associação 

R
A 

Antecedente Consequente Conf. Conv 

1 q1=Desanimado E  

Conceito Final = B 

(12) 

Envio de atividades 

individuais em atraso 

=Algumas Vezes (10) 

0.83 1.73 

2 Envio de atividades 

individuais em atraso 

= Algumas Vezes E 

Conceito Final = B 14 

q1=Desanimado (10)   0.71 1.34 

3 q2=Desanimado 

Conceito Final = B 12 

Sente dificuldades em 

realizar atividades em 

grupo =Algumas Vezes 

(10)     

0.83 1.91 

4 Envio de atividades 

em grupo em atraso = 

Raramente E Teve 

Dificuldade Conteúdo 

= Algumas Vezes (12) 

q2=Desanimado (10)     0.83 1.45 

5 Quantidade de envio 

de atividades = Baixo 

(13) 

q2=Desanimado E Teve 

Dificuldade Conteúdo 

=Algumas Vezes (9)    

0.69 1.3 

6 q2=Desanimado E 

Quantidade de envio 

de atividades =Baixo 

(10) 

Teve Dificuldade 

Conteúdo =Algumas 

Vezes (9)  

0.9 1.25 

7 q5=Desanimado E 

Quantidade de envio 

de atividades = Medio-

Alto (8) 

Conceito Final =B (8 )    1 3.82 

8 q5=Desanimado E 

Quantidade de envio 

de atividades =Baixo 8 

Teve Dificuldade 

Conteúdo = Algumas 

Vezes (8)     

1 2 

 

Para [4] as regras de associação geradas apontaram que os alunos 

que se sentiram desanimados, enviaram menos de 50% das 

atividades e tiveram dificuldades com o conteúdo, o que refletiu 

no conceito final. A dificuldade em acompanhar conteúdos e a 

não participação em atividades, pode desencadear possíveis 

desistências ou baixo rendimento do aluno no curso. 
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O experimento B, composto por 41 participantes, foi dividido em 

duas etapas. Para a primeira etapa, foi aplicado um questionário 

que teve como finalidade identificar variáveis comportamentais a 

partir da disposição afetiva sentida pelo aluno em interação no 

AVEA. Para o desenvolvimento do questionário, buscou aporte 

nos estudos de [2, 12,20], que consideram como o aluno se sente 

em diversas situações de aprendizagem. Os resultados desse 

primeiro experimento podem ser analisados através do trabalho de 

[4]. Na segunda etapa, foi feita a validação/teste das RA 

mineradas a partir do experimento A e é detalhada a seguir. 

 Para validar/testar as RA, inicialmente os dados dos logs dos 

alunos do experimento B tiveram que ser tabulados para serem 

analisados. Foi necessário agrupar todas as 11 atividades 

realizadas no Moodle e analisar do log de cada uma delas 

utilizando os seguintes atributos: assign-submit e assign_view. 

Também foi preciso criar dois quartis, um para representar a 

quantidade de visualizações de atividades e outro quartil para 

representar a quantidade de atividades enviadas pelos alunos, os 

quais receberam os valores: baixo, baixo médio, médio e alto. O 

quartil que representa a quantidade de atividades enviadas pelos 

alunos recebeu os seguintes valores: baixo <=7, baixo médio >7 e 

<= 9, médio >9 e <=10 e alto >10. Para o quartil que representa a 

quantidade de atividades que o aluno visualizou, os valores 

encontrados foram: baixo <=41, baixo médio >41 e <=53, médio 

>53 e <=72 e alto >72.  

Sendo assim, os atributos selecionados para a validação das RA 

com o propósito de verificar se o padrão de comportamento 

obtido através das RA do aluno desanimado permaneceu o mesmo 

em um novo conjunto de dados. Foi gerada uma tabela composta 

pelos dados do aluno, dados do questionário, dados tabulados do 

log totalizando 37 atributos e 41 registros.  

Cada RA apresentada na tabela 2 foi testada no conjunto de dados 

acima, o que gerou uma consulta nesta base. A partir da consulta, 

os valores obtidos tanto para o antecedente quanto para o 

conseqüente, ou seja, quantos registros ocorreram no antecedente 

e no conseqüente foram armazenados. A partir desses valores foi 

calculada uma taxa de acerto para cada regra testada. As taxas de 

acerto das RA testadas no novo conjunto de dados podem ser 

observadas na tabela 3.  

Observa-se que algumas regras ficaram sem representatividade, 

pois não apresentaram nenhum registro com o padrão de 

comportamento da regra, porém, esse fato ocorreu somente 

quando o atributo Conceito final = B estava presente na regra. 

Essa fato foi analisado pelo especialista da área e notou-se que, 

nesse conjunto de dados da amostra, havia somente 1 único aluno 

com esse conceito. 

Tabela 3: Taxas de acerto da validação das regras 

Regra Taxa de 
acerto 

Regra Taxa de 
acerto 

1 Sem 

representatividad

e 

5 58% 

2 Sem 

representatividad

e 

6 70% 

3 Sem 

representatividad

e 

7 Sem 

representatividade 

4 100% 8 60% 

Dessa forma, ao apresentar os dados para o especialista da área a 

fim de verificar se elas faziam sentido no contexto avaliado, o 

mesmo sugeriu adaptar as regras que tinham o atributo “Conceito 

Final = B”, para “Conceito Final <=B”. Sendo assim, após a 

adaptação das regras, as mesmas foram novamente aplicadas à 

amostra, apresentando melhoria para o uso de tais regras. As taxas 

de acerto foram novamente recalculadas e são apresentadas na 

tabela 4.  

Tabela 4: Taxas de acerto da validação das regras adaptadas 

Regra Taxa de acerto Regra Taxa de acerto 

1 77% 5 58% 

2 100% 6 70% 

3 65% 7 42% 

4 100% 8 60% 

 

Ao adaptar as regras e testá-las novamente, foi possível identificar 

as melhores RA que podem ser utilizadas nesse contexto e as 

regras sugeridas são as que possuem acerto acima de 60%. Dessa 

forma, as regras 1, 2, 3, 4, 6 e 8 podem ser utilizadas para apoio 

na descoberta do aluno desanimado ou que encontra-se em 

processo para o desânimo, podendo, as regras serem interpretadas 

e usadas pelo professor na identificação desse aluno. 

Como exemplo, ao considerar a regra 2, tem-se a seguinte 

interpretação: que todos os alunos que enviaram algumas vezes 

atividades individuais em atraso e que tiveram o conceito <= B 

sentiram-se desanimados enquanto realizavam atividades 

individuais.  

Utilizando a regra 8 como exemplo, temos que ao considerar o 

atributo q5, que diz respeito a como o aluno se sente quando tem 

dificuldade com algum conteúdo, observa-se que a regra testada 

no experimento B diz que 60% dos alunos  que se sentem 

desanimados quando tem dificuldade com um conteúdo e que 

enviaram menos de 7 atividades, apresentaram dificuldades com o 

conteúdo algumas vezes. 

Dessa forma, através das regras validadas no experimento 2, pode-

se observar que mesmo com a adaptação, foi possível identificar 

prováveis alunos propensos ao desânimo, revelando que podem 

ser usadas para um modelo genérico de evidência do desânimo, ao 

analisar  ações comportamentais relacionadas às atividades 

realizadas pelos alunos. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O presente trabalho teve como objetivo analisar e identificar 

padrões de comportamento de alunos que estão desanimados em 

um AVEA, aplicando MDE a fim de realizar esta inferência. Para 

isso foram feitos dois experimentos com dados de alunos de 

mesmo perfil, ou seja, pertenciam à mesma disciplina, curso, 

professor e foi utilizada a mesma didática, porém, em semestres 

diferentes.  

O algoritmo Apriori foi aplicado no primeiro experimento, onde o 

mesmo foi dividido em três etapas buscando a estratégia de dividir 

para conquistar partindo de análises locais para globais para obter 

as melhores regras de associação. Ao final, foram identificadas 8 

regras de associação que representam o padrão de comportamento 

do aluno que realiza atividades individuais ou em grupo estar 

desanimado.  

As regras encontradas foram aplicadas no experimento 2, a fim de 

obter um modelo de regras genérico para esse perfil de aluno. 
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Após o experimento, algumas regras foram adaptadas e 

mostraram-se eficientes na identificação de alunos propensos ao 

desânimo.  

Sendo assim, as reflexões a cerca da temática da dimensão afetiva 

no contexto educacional e a possibilidade da evidência do 

desânimo do aluno pode representar um progresso quanto a 

possibilidade da sua inferência. O desânimo pode levar o aluno ao 

processo de desistência de uma atividade ou até mesmo de um 

curso. Uma questão importante, nestes casos, é que esse processo 

pode ser revertido se ocorrer interferências feitas pelo professor, 

ou automaticamente por um sistema, quando identificado o estado 

emocional no aluno, que no presente caso pode ser realizado 

aplicando as RA encontradas e validadas no experimento. 

Dessa forma, sugere-se que as RA encontradas com melhores 

escores podem ser usadas para compor um modelo computacional 

genérico que identifique alunos com propensão ao estado de 

ânimo desanimado e, ao final, apresente os alunos identificados 

nesse modelo computacional para o professor, a fim de que ele 

possa acompanhar esses alunos apropriadamente.  

Portanto, em trabalhos futuros, pretende-se desenvolver o modelo 

computacional genérico para a identificação do desânimo e, ao 

mesmo tempo, apresentar ao professor os alunos desanimados 

utilizando modelos gráficos como os exemplos dos dashboads. 
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ABSTRACT 
This article is a part of a Master's thesis which is in continuity at 

phd degree study. The research aimed to investigate the potential 

and limitations of an AT - Assistive Technology, Contátil, 

developed for teaching basic concepts of Mathematics considering 

visual impairment. The idea of the implementation of this AT 

emerged from researches and studies that show us the Golden 

Material could be (re)designed based on the principles of the 

instructional design, accessibility and usability, to the reality of 

visual impaired children. The validation was performed using the 

qualitative type research, involving the development of Contátil 

and semi-structured interviews in two stages: in the first, having 

as subjects 19 teachers, qualified in Mathematics, and teachers 

who work in resource room, all with experience in teaching 

Mathematics for blind and / or low vision. Analyzing the 

interviews, it was observed that the Assistive Technology 

developed has the potential to be used with students, both, in 

resource rooms and in regular classrooms, assisting them in the 

understanding of basic concepts of Mathematics. 

 
RESUMO 
Este artigo é um recorte de uma dissertação de Mestrado que está 

em continuidade no Doutorado, que buscou investigar quais as 

potencialidades e limitações de uma Tecnologia Assistiva, a 

Contátil (Contar + Tátil) desenvolvida para o ensino de conceitos 

básicos de Matemática considerando a deficiência visual. Ao 

relatar a implementação e a validação da Contátil, apresenta-se a 

possibilidade da mecanização e (re)adaptação do Material 

Dourado de Montessori para a utilização com pessoas cegas na 

fase de alfabetização matemática. Na primeira etapa foi realizada 

uma pesquisa qualitativa através de entrevista semiestruturada e 

manipulação da tecnologia, com 19 professores licenciados em 

Matemática ou professores que atuam em Sala de Recursos, todos 

com experiência em ensino de Matemática para cegos. Após as 

entrevistas, verificou-se que algumas mudanças se faziam 

necessárias para o efetivo uso, tais alterações foram contempladas 

e seguiu-se para a segunda etapa, considerando um grupo menor 

de 6 professores, os quais novamente interagiram com a 

tecnologia afim de validar as novas implementações. O resultado 

da pesquisa foi positivo quando a sua potencialidade no ensino da 

matemática básica. 

 

Categories and Subject Descriptors 
K.4.2 [Computing Milieux]: Social Issues – Assistive tecnologies 

for persons witch disabilities. Handicapped persons/special 

needs. 

General Terms 
Human Factors, Performance, Design. 

Palavras Chaves 
Tecnologia Assistiva, Deficiência Visual, Material Dourado, 

Ensino de Matemática. 

1. INTRODUÇÃO 
As reflexões e discussões apresentadas neste artigo são um recorte 

da dissertação de Mestrado [19] do Programa de Pós-Graduação 

em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Luterana do 

Brasil (ULBRA) como parte integrante do grupo de pesquisa LEI 

– Laboratório de Estudos de Inclusão, projeto “Estratégias de 

ensino e de aprendizagem com alunos de inclusão na educação 

básica: intervenções pedagógicas na área de matemática”, o qual 

foi aprovado no Edital UNIVERSAL-MCTI/CNPq Nº 14/2013. 

A partir da Declaração de Salamanca e da Constituição de 1988, a 

inclusão passou a ser um assunto em pauta na comunidade 

escolar, pois foi assegurado o direito a toda criança de uma 

matricula na rede regular de ensino, tanto pública como privada, 

independente de sua condição física ou mental.  

Para trabalhar conceitos matemáticos com os alunos de inclusão, 

cegos e/ou baixa visão, se faz necessário o uso de algumas 

tecnologias, como, por exemplo, leitores de tela, material 

concreto, instrumentos de ensino de matemática. Tais tecnologias 

que facilitam o ensino são chamadas de Assistivas, um conceito 

novo que compreende qualquer mecanismo que auxilie no 

desenvolvimento do conhecimento e da vida diária, desde uma 

simples borracha para segurar um lápis na mão, como os potentes 

leitores e ampliadores de tela. 

Com a finalidade de promover a inclusão aliando a tecnologia, foi 

implementada e validada a Contátil, que consiste em mecanizar o 

Material Dourado de Montessori voltado aos cegos e/ou baixa 

visão. 
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2. INCLUSÃO, DEFICIÊNCIA VISUAL, 
TECNOLOGIA ASSISTIVA 

Com a Declaração de Salamanca, no ano de 1994, o Brasil firmou 

o marco da incorporação legal da inclusão. O documento trata de 

“Regras Padrões sobre Equalização de Oportunidades para 

Pessoas com Deficiências”, dentre elas podemos citar [4]: 

[...] toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser 

dada a oportunidade de atingir e manter o nível adequado de 

aprendizagem; aqueles com necessidades educacionais especiais 

devem ter acesso à escola regular, que deveria acomodá-los dentro 

de uma Pedagogia centrada na criança, capaz de satisfazer a tais 

necessidades [...]. 

No ano de 1996, a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) incorpora as 

intenções da Declaração de Salamanca, tendo o Capítulo V 

destinado a Educação Inclusiva [5], no seu Artigo 58° apresenta 

que: “Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, 

a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na 

rede regular de ensino, para educandos portadores de 

necessidades especiais”, tornando dessa forma possíveis as 

mudanças sociais necessárias para a efetivação de uma escola 

inclusiva. 

Santarosa [14] fala sobre a diversidade humana, sua valorização e 

respeito, fazendo uma diferenciação dos verbos “incluir” que diz 

respeito a efetivação da inclusão através de políticas públicas e o 

“acolher”, que refere-se simplesmente a união de grupos:  

[...] para que se configure uma prática de inclusão é preciso que 

bases teóricas de respeito à heterogeneidade e suportes técnico-

metodológicos necessários à mediação sejam discutidos e 

aprovados pela sociedade em sua totalidade e, em especial, por 

educadores e gestores de sistemas escolares contemporâneos. 

A inclusão é mais do que apenas acolher, socializar o aluno, 

cumprir a Lei, é dar condições que o mesmo possa adquirir 

conhecimento, tanto escolar como para a vida diária, uma 

educação de qualidade. Para que isso ocorra é necessário 

reflexões sobre o ensino e aprendizagem e equipamentos que 

auxiliem neste desenvolvimento. Bonilla [3] relata 

é necessário pensar a ‘inclusão’ como um conceito mais 

abrangente, que implique que o incluído é capaz de participar, 

questionar, produzir, decidir, transformar, é parte integrante da 

dinâmica social em todas as suas instâncias. 

Um grande desafio para os educadores é a inclusão de alunos 

cegos, as estatísticas referentes ao Estado do Rio Grande do Sul 

apontam que dos 108.283 alunos matriculados com deficiência, 

cursando a Educação Básica no ano de 2013, 890 são cegos e 

5.333 apresentam baixa visão. Configurando um percentual 

aproximadamente de 0,82% de alunos com cegueira e 4,92% de 

alunos com baixa visão [8]. 

Para Nielsen [10] a deficiência visual diz respeito “à diminuição 

da capacidade de visão. Os termos visão parcial, cegueira legal, 

fraca visão e cegueira total são comumente usados para descrever 

deficiências visuais”.  

Portanto, é importante ressaltar as diferenças entre cada um dos 

termos relacionados à Deficiência Visual. Visão parcial ou baixa 

visão, diz respeito a pessoa que possui percepção luminosa ou de 

grandes formas, tendo acuidade visual variando entre 20/70 a 

20/200, já o cego tem um campo de visão limitado, possui no 

máximo 10% da visão e seu campo de visão fica inferior a 20 

graus. 

Uma pessoa cega necessita de recursos, chamados de Tecnologias 

Assistivas (TA), como leitores de tela, para acessar o computador 

e escrita em Braille para sua comunicação não verbal. Schlünzen 

[15] fala sobre as impossibilidades da realização de tarefas em 

função da sua inexatidão visual “requerendo adaptações de tempo, 

ajuda e modificações, utilizando de seus outros sentidos, que 

muitas vezes acabam por se tornar mais aguçados, para se 

adaptarem à sua vida diária.”. 

Bersch [2] fala sobre a Tecnologia Assistiva como um termo 

ainda desconhecido para muitos, porém muito utilizado, no qual 

conceitua como “todo o arsenal de recursos e serviços que 

contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais 

de pessoas com deficiência e consequentemente promover vida 

independente e inclusão”.  

O Comitê de Ajudas Técnicas (CAT), instituído pela Portaria n° 

142, de 16 de novembro de 2006 [6] apresenta a Tecnologia 

Assistiva como: 

[...] uma área do conhecimento, de característica indisciplinar, 

que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, 

práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, 

relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, 

incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, 

independência, qualidade de vida e inclusão social.  

Radabaugh [12] conceitua Tecnologias Assistiva como “para as 

pessoas sem deficiência a tecnologia torna as coisas mais fáceis, 

para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas 

possíveis”. 

Através dos dados disponibilizados no INEP (Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Bazon [1] 

realizou um estudo e verificou que das 82.425 matriculas 

efetuadas, em 2010, de alunos deficientes visuais, 8.775 foram de 

alunos cegos e os 73.650 restantes com baixa visão. Com a 

crescente inclusão de alunos cegos nas escolas regulares faz-se 

necessário um estudo e adaptação do material metodológico a ser 

utilizado e a TA é uma das fontes de informação disponíveis para 

esses alunos.  

Sá [13] descreve que as atividades de aprendizagem propostas 

devem aguçar/estimular os demais sentidos que a criança possui, 

sendo adaptadas, como “por meio de descrição, informação tátil, 

auditiva, olfativa e qualquer outra referência que favoreça o 

aprendizado”.  

Uma das adaptações a ser realizada é a escrita, uma criança cega 

deve ser alfabetizada dentro do sistema Braille, que foi criado em 

1825 por Louis Braille e consiste em 6 pontos, que combinados 

formam 66 pontos diferentes, entre letras, números, caracteres 

especiais (inclusive os matemáticos, físicos e químicos) e 

partituras musicais. 

Um dos recursos mais utilizados nas escolas na área da 

matemática é o Material Dourado Montessori, que se destina a 

atividades que auxiliam o ensino e a aprendizagem do sistema de 

numeração decimal posicional e dos métodos para efetuar as 

operações fundamentais de adição, subtração, multiplicação e 

divisão [7]. 

A idealizadora do Material Dourado foi Maria Montessori, uma 

médica italiana que dedicou-se à educação de crianças 

excepcionais, levando-a a analisar os métodos de ensino da época 

e a propor mudanças compatíveis com sua filosofia de educação. 
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É composto por cubo (unidades), barra (dezena) e placa (centena), 

conforme é apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Material Dourado 
Fonte: http://paje.fe.usp.br/~labmat/edm321/1999/material/_private/material_dourado.htm 

Nas escolas esse material é utilizado com as crianças no início da 

alfabetização matemática e, neste trabalho, buscamos a adaptação 

para a manipulação de crianças cegas, através do tato e da 

audição. 

3. IMPLEMENTAÇÃO DO PROTÓTIPO 
DA CONTÁTIL … 

A ideia da implementação da Contátil, seu nome é a junção das 

palavras Contar + Tátil, surgiu a partir de pesquisas e estudos 

realizados no LEI – Laboratório de Estudos de Inclusão do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática 

(PPGECIM-ULBRA), envolvendo alunos com deficiência visual 

e o ensino de Matemática. Nestes estudos percebeu-se que o 

Material Dourado poderia ser (re)adaptado a realidade das 

crianças deficientes visuais e/ou de baixa visão [19].  

Um dos fatores da (re)adapatação do Material Dourado foi a 

questão que os alunos cegos necessitam de limites espaciais, de 

peças agrupadas, para que o tato possa ser efetivado com sucesso.   

Tivemos como questão norteadora da pesquisa: “quais as 

potencialidades e limitações de uma Tecnologia Assistiva 

implementada para o ensino de conceitos básicos de Matemática 

considerando a deficiência visual?”, sendo assim, buscamos na 

implementação as ações para desenvolver, aplicar, validar e 

avaliar a TA, optando metodologicamente por duas vertentes:  

- uma voltada para a implementação da TA (Contátil), 

considerando o ciclo de desenvolvimento de software e hardware,  

- outra, de cunho qualitativo descritivo, envolvendo a avaliação da 

TA na perspectiva de professores. 

Na visão da Engenharia de Software, implementar está 

relacionado ao processo, desde a definição dos requisitos para o 

desenvolvimento até a sua validação, constituindo o ciclo de vida. 

Nesta pesquisa optamos por adaptar o ciclo de vida conforme as 

premissas de [11].  

A Figura 2 apresenta o Ciclo de Vida em Modelo V [11], e na 

sequência as etapas adaptadas relativas ao desenvolvimento da 

Contátil: 

- Análise dos Requisitos: viabilidade da mecanização do 

Material Dourado, público alvo, orçamento; 

- Projeto do Sistema: foi dividido em duas partes: 

hardware e software. No hardware priorizamos a construção do 

equipamento, integração com os motores, parte mecânica; no 

software, acionadores para movimentação das peças de acordo 

com as entradas de dados pelos usuários; 

- Projeto do Programa: opções de atividades possíveis 

para o público alvo. 

- Codificação: nesta etapa, o termo implementação é o 

mais apropriado, no sentido de desenvolvimento do firmware1, do 

software, dos sistemas eletrônico e mecânico e pôr fim a 

integração dos mesmos; 

- Teste de Integração e Unidade: testagem com relação à 

parte programada (codificação) com os acionadores mecânicos; 

- Teste do Sistema: testagem do equipamento com relação 

à robustez2 (hardware e software); 

- Teste de Aceitação: entrevistas realizadas com os 

professores; 

- Operação e Manutenção: nesta etapa foram 

consideradas as críticas e sugestões dos sujeitos da pesquisa e 

reestruturado o protótipo, iniciando assim um novo ciclo. 

 

Figura 2 – Ciclo de Vida em Modelo V 
Fonte: [11], p. 42. 

O desenvolvimento do Protótipo se constituiu com parcerias, em 

diferentes níveis: na área de desenvolvimento de hardware com a 

orientação de um Trabalho de Conclusão do Curso de Ciência da 

Computação; na confecção das peças táteis com o apoio do Senai, 

unidade de São Leopoldo. 

A primeira etapa foi projetar como seria o equipamento, quais 

tecnologias seriam empregadas, tanto computacionais, como 

mecânicas. O primeiro esboço foi feito com a ajuda de um 

Engenheiro Mecânico que, a partir da descrição da funcionalidade 

do Protótipo, desenhou suas peças principais e dimensões 

possíveis, conforme é apresentado na Figura 3. 

 

Figura 3 – Esboço do Protótipo 
Fonte: A Pesquisa. 

Obedecendo aos critérios do design universal, quando ao 

desenvolvimento centrado no usuário, as peças, unidades (Figura 

5c), dezenas (Figura 5b) e centenas (Figura 5a), foram agrupadas, 

                                                                 
1 Firmware: é o conjunto de instruções operacionais programadas 

diretamente no hardware de um equipamento eletrônico. 
2 Robustez na área da informática significa que o hardware e/ou software 

devem executar seus propósitos, sem apresentar erros de execução ou 

programação. 
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compondo assim uma adaptação tátil do material dourado, para os 

alunos cegos, como mencionado anteriormente [16]. 

 

Figura 4 – Croqui das Peças 
Fonte: A Pesquisa. 

O Protótipo possui dimensão externa de 20cm x 30cm x 60cm, 

correspondendo respectivamente a largura, altura e comprimento, 

com aproximadamente 5 Kg. 

Após a construção física e a programação do Sistema Embarcado3 

para controle dos equipamentos, obtivemos a finalização do 

Protótipo (Figura 6).  

 

Figura 5 – Protótipo da Contátil 
Fonte: A Pesquisa. 

Para a movimentação dos blocos foram utilizados motores de 

passos (Figura 6), estes motores são acionados através de pulsos 

elétricos que possibilitam a movimentação em um determinado 

ângulo, tal característica provê precisão nos movimentos. Para a 

transferência de movimento, acoplou-se ao eixo de cada motor 

uma barra roscada, que ao ser encaixada internamente nas peças 

possibilita a movimentação para cima ou para baixo. O sistema de 

controle dos motores foi implementado em linguagem C e é 

executado através de um microcontrolador ARM Cortex M3 

LPC1768 da NXP.  

 
Figura 6 - Mecanismos internos 

Fonte: A pesquisa 

A aplicação conta com três opções: 1 – Aprendizado dos Números 

(0 a 999); 2 – Calculadora Tátil e 3 – Atividades, cada um com 

funções bem definidas. 

No Aprendizado dos Números (Opção 1), o aluno ou o professor 

devem inserir valores numéricos de 0 a 999 através de um mini 

                                                                 
3
 Sistema Embarcado: são dispositivos do tipo computadores, que 

possuem memória, processador e interfaces de entrada e saída, mas 

que desempenham uma função bem específica, neste trabalho, a 

movimentação das peças. 

teclado. Um Mini Monitor é responsável pela visualização do 

menu, bem como dos valores inseridos. 

Ao digitar um número automaticamente será falado seu valor e 

apresentada a quantidade referente com o auxílio das peças 

(unidades, dezenas e centenas), fazendo com que o usuário possa 

tatear o valor da mesma forma que no Material Dourado. Por 

exemplo, se for digitado o valor 101, subira um cubo da unidade, 

nenhuma barra da dezena e uma placa da centena (Figura 7). 

Dessa forma é possível trabalhar além da quantidade o valor 

posicional de cada número em questão. 

 
Figura 7 - Representação do valor 101 

Fonte: A pesquisa 

A opção 2 – Calculadora Tátil efetua as quatro operações básicas: 

adição, subtração, multiplicação e divisão apenas com duas 

parcelas e seu resultado máximo deverá ser 999. Assim como no 

aprendizado dos números, são falados os valores, a operação 

matemática e o respectivo resultado, juntamente com a quantidade 

para que possa ser tateado. 

É importante salientar que na subtração não são trabalhados 

valores negativos, apenas resultados positivos e se houver esse 

tipo de operação é emitido um aviso sonoro. 

Nas Atividades (Opção 3) são apresentados desafios para o 

usuário, no qual ele deve escutar o que está sendo solicitado e 

inserir o resultado através do teclado. Caso esteja correto, será 

emitido um som de acerto e automaticamente as quantidades 

correspondentes são apresentadas. Em caso incorreto, um aviso de 

atenção é emitido e novamente o desafio é falado, então uma nova 

resposta deverá ser inserida e, se ainda for incorreta, um som é 

emitido, o resultado correto é falado e são apresentadas as 

quantidades. Dessa forma o usuário não ficará com dúvidas 

quanto ao resultado do desafio. 

4. TRAJETÓRIA METODOLÓGICA  
A partir do objetivo geral da pesquisa, delineando o 

desenvolvimento de uma TA afim de auxiliar no ensino da 

Matemática básica, voltada aos alunos deficientes visuais de 

escolas públicas inclusivas de Educação Básica da região 

metropolitana de Porto Alegre/RS, várias ações foram se 

constituindo. 

Após a definição do tema e a implementação do Protótipo da 

Contátil, optou-se por realizar uma pesquisa do tipo qualitativa, 

tendo como sujeitos professores licenciados em Matemática e 

professores que atendem em Sala de Recursos, que atuam ou 

atuaram com alunos cegos e/ou baixa visão, na qual pudesse ser 

verificado/estudado a opinião e sugestões com relação a essa TA. 

Com o intuito de buscar opiniões dos participantes foram 

elaboradas perguntas no estilo de entrevista semiestruturada, no 

Apêndice A encontram-se um recorte das perguntas. A escolha 

desse tipo de entrevista se deu ao fato de que segundo Lüdke e 

André [9] “o entrevistado discorre sobre o tema proposto com 

a 
b   c 
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base nas informações que ele detém e que no fundo são a 

verdadeira razão da entrevista”. Todas foram gravadas em áudio, 

com a devida permissão e assinatura de um termo de 

consentimento.  

Optou-se por validar a Contátil primeiramente com professores 

por ser uma TA implementada e nunca utilizada como recurso 

educacional, para tanto seria necessário verificar/estudar a opinião 

dos profissionais que trabalham com alunos cegos e/ou baixa 

visão. Com essa proposta buscou-se discutir sobre a impressão, 

coletar sugestões de melhorias e também verificar propostas de 

atividades práticas possíveis de serem executadas no ensino da 

Matemática básica. 

Foram entrevistados 19 professores (Tabela 1), dentre esses 6 

cegos e 13 videntes4. Dos 6 professores cegos, um é formado em 

Matemática e os demais possuem graduação em Pedagogia ou em 

outra área de conhecimento. Dos 13 videntes, 8 são graduados em 

Matemática (Licenciatura Curta e/ou Plena) e os outros 5 possuem 

formação em Pedagogia. 

Tabela 1 - Sujeitos da Pesquisa 

Identificação Formação Atividade 
Professor 01 

Cego 

(G) Estudos Sociais 

(E) Em Educação Especial 
SA/SR 

Professor 02 

Vidente 
(G) Turismo SR 

Professor 03 

Vidente 

(G) Pedagogia Multimeios 

(E) Em Informática na Educação 
SA 

Professor 04 

Vidente 

(G) Pedagogia Orientação 

Educacional 

(E) Em Alfabetização 

(E) Em Alfabetização de Jovens e 

Adultos 

SA 

Professor 05 

Vidente 

(G) Pedagogia Orientação 

Educacional 
SA/SR 

Professor 06 

Vidente 

(G) Pedagogia Orientação 

Educacional 

(E) Em Deficiência Visual 

SA/SR 

Professor 07 

Vidente 

(G) Ciências e Matemática (LC) 

(G) Biologia (LP) 

(E) Em Arte e Educação 

(E) Em Deficiência Visual 

SA/SR 

Professor 08 

Cego 

(G) Pedagogia Orientação 

Educacional 

(E) Em Deficiência Visual 

(E) Em Educação Inclusiva com 

ênfase em Deficiência Mental 

SA/SR 

Professor 09 

Cego 

(G) Pedagogia 

(E) Em Gestão de Entidades 

Religiosas 

SA 

Professor 10 

Cego 

(G) Matemática 

(E) Em Deficiência Visual 
SA/SR 

Professor 11 

Vidente 

(G) Ciências e Matemática (LC) 

(G) Matemática 

(E) Em Deficiência Visual 

SA/SR 

Professor 12 

Vidente 

(G) Ciências e Matemática (LC) 

(G) Biologia (LP) 

(E) Em Psicopedagogia 

(E) Em Psicologia da Educação 

SA/SR 

Professor 13 

Vidente 
(G) Pedagogia Educação Especial SA/SR 

Professor 14 

Cego 

(G) Letras/Espanhol 

(E) Em Deficiência Visual 

(E) Em Educação de Jovens e Adultos 

(M) Em Políticas Públicas 

SA/SR 

                                                                 
4 São considerados videntes as pessoas que possuem visão normal. 

Professor 15 

Vidente 

(G) Pedagogia Educação Especial 

(E) Em Psicopedagogia 

(E) Deficiência Visual 

SA/SR 

Professor 16 

Cego 

(G) Pedagogia Educação Especial 

(E) Em Orientação Educacional 

(M) Em Educação 

(D) Em Educação 

SA/SR 

Professor 17 

Vidente 

(G) Matemática 

(M) Em Ensino de Ciências e 

Matemática 

SA 

Professor 18 

Vidente 

(G) Matemática 

(M) Em Ensino de Ciências e 

Matemática 

SA 

Professor 19 

Vidente 

(G) Matemática 

(E) Em Informática Educativa 
SA 

Fonte: A Pesquisa 

A Tabela 1 apresenta a caracterização dos sujeitos da pesquisa, 

sendo que na coluna da Formação o (G) corresponde a 

Graduação, o (E) Especialização, o (M) Mestrado, o (D) 

Doutorado, o (LC) Licenciatura Curta e o (LP) Licenciatura 

Plena. Na coluna da Atividade o SA corresponde a Sala de Aula, 

ou seja, professor regente de turma e o SR a Sala de Recursos. 

Durante as entrevistas os sujeitos foram convidados a responder 

as questões e manipularem a Contátil, testando assim o 

equipamento, visualizando/tateando as peças, conferindo as 

quantidades, escutando os sons e opinando sobre os pontos fortes 

e pontos fracos da TA. As sugestões de melhorias foram surgindo 

durante a conversa. Ao final foi solicitado a cada professor que 

sugerisse uma atividade com o equipamento, que poderia ser para 

uma Sala de Aula Regular ou então para uma Sala de Recursos. 

A Figura 8 ilustra o processo de execução da metodologia adotada 

nesta pesquisa, onde a pesquisa qualitativa foi híbrida tendo dois 

enfoques relacionados entre eles: implementação da Contátil e 

entrevistas com os sujeitos. Através das entrevistas foi possível 

avaliar as suas potencialidades no uso como recurso didático 

matemático, ao mesmo tempo, foi validado sua eficiência 

computacional nos quesitos de hardware e software. Cada 

entrevista teve em média de 45 minutos à 1h 30 minutos de 

duração. Através da análise dos registros foram extraídas as 

contribuições (críticas e sugestões) dos entrevistos e o ciclo 

retornou para a parte da implementação e entrevistas, visto que o 

Protótipo foi reestruturado e a Contátil apresentada novamente a 

um grupo menor de sujeitos. 

 

Figura 8 – Metodologia da Pesquisa 
Fonte: A pesquisa 

A reestruturação do Protótipo obedeceu ao ciclo de vida descrito 

na Figura 2 e o processo de execução da metodologia (Figura 8).  
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Para a validação/avaliação da Contátil foi escolhido um grupo 

menor, porém significativo de 6 professores: Professor 2, 

Professor 3, Professor 6, Professor 7, Professor 8 e Professor 17. 

A escolha desses professores ocorreu considerando as críticas 

mais significativas, tanto em termos de potencialidades como de 

limitações, ao longo da avaliação da TA que envolveram 

sugestões de alteração e de atividades práticas e também a 

disponibilidade para participar de uma nova entrevista.  

A entrevista contou com uma pergunta: “Qual a tua impressão em 

relação à Contátil após sua reestruturação?”, cuja análise encerra 

essa pesquisa obedecendo assim o ciclo proposto representado 

pela Figura 2. Onde foi reiniciado o ciclo após a primeira análise 

dos registros. 

5. DISCUSSÃO DOS PRIMEIROS 
RESULTADOS 

Neste tópico serão discutidos os resultados das impressões que os 

professores entrevistados ao manusearem o protótipo da Contátil, 

bem como algumas das sugestões de atividades com seu uso. 

Dos 19 professores entrevistados apenas um declarou que não 

usaria a TA com seus alunos cegos. Os demais aprovaram e 

expuseram suas críticas, sugestões de melhorias, bem como 

atividades possíveis de serem implementadas tanto em Sala de 

Aula Regular como em Salas de Recursos. 

As transcrições de áudio foram transformadas em formato de 

texto; porém, permaneceu inalterada a fala dos entrevistados, suas 

gírias, expressões coloquiais e até mesmo erros de concordância, 

com o intuito de que a essência de seu conteúdo não fosse 

modificada 

O professor 10 considerou a TA válida como mais um recurso no 

ensino, 

[...] explorar essa construção do sistema da numeração decimal é 

extremamente importante! E tu ter um recurso de tecnologia, algo 

que se movimenta, eu acho que isso torna mais atrativo ainda se 

tratando, para todo mundo, mas a criança cega também, essa 

questão de poder tatear, assim eu considero importante, válido! 

O professor 11 ao digitar, escutar e visualizar o valor 325 ser 

executado pela Caixa, fez a seguinte colocação: 

É interessante, ele sobe um por um, isso é importante para o aluno 

saber que está subindo agora é a centena, depois as dezenas e 

agora as unidades. O primeiro que ele sobe é a centena, depois 

sobe as dezenas e por último as unidades. 

O professor 8 acredita que a movimentação separadamente é um 

ponto positivo, pois assim o aluno pode tatear cada uma das peças 

e identificar o valor posicional de cada número, porém criticou 

que era um pouco demorado. 

Para o professor 16 a dinâmica é fácil, pois quando solicitou o 

valor 250, expressou:  

É eu entendi a dinâmica, subiu exatamente 200 porque aqui tem 

100, aqui embaixo tem mais 100 (tateando as centenas), aqui 

subiram as 5 dezenas e claro que eu já tinha visto que aqui são 10 

e aqui (mostrando a unidade) não tem nada. É possível 

tranquilamente, conhecendo a dinâmica da caixa ele identifica.  

Ainda o professor 16 expõe que o fato das peças estarem vincadas 

corretamente, a criança através do tato pode sentir e saber as 

quantidades que ali estão representadas. A Figura 9 apresenta o 

professor 16 interagindo com a Contátil, salienta-se que esse 

professor é cego de nascença. 

 
Figura 9 - Professor 16 interagindo com a Caixa Tátil 

Fonte: A Pesquisa 

Falando em composição do número, o professor 6 expõe que é 

possível trabalhar esse posicionamento até com alunos que não 

possuem ainda essa noção: 

A composição do próprio número, tu coloca o 200, põe o 20 aqui e 

o 2, que número forma? se tu não tem essa construção de que, da 

unidade, dezena e centena, tu também pode trabalhar aqui, essa 

questão do sistema de numeração decimal, vai compondo o número 

322. 

Outro ponto que foi salientado pelos entrevistados é a questão da 

exatidão do valor numérico, como exemplo temos a afirmação do 

o professor 4: 

Exato! Não tem como ele pegar mais unidades como pode 

acontecer no material dourado, pegar seis e achar que é cinco, 

aqui é fixo. Que legal! (quando estava subindo os valores). Com 

certeza, bem tranquilo para trabalhar com a alfabetização 

numérica. 

Na questão do tato e da possibilidade de percepção das peças, o 

professor 5 após solicitar o valor 555 e visualizar as peças 

comenta: 

Quando a gente trabalha o material dourado com eles, eles 

conhecem isso aqui (mostrando a centena) em separado, aqui eles 

terão a oportunidade de no concreto mesmo no número, cem, 

duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos (contando as 

centenas), dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta (contando as 

dezenas), um, dois, três, quatro, cinco, show! Eles têm condições 

sozinhos de chegar a essas conclusões. Os vincos estão bem 

marcados e as peças sobrepostas com a delimitação adequada. É 

bem tranquilo os vincos, sim, Ô. Perfeito, eles podem contar aqui 

no quadrado e ver que tem 10 na coluna e 10 na linha, são 100, 

descendo estão sobrepostas, bem tranquilo para entender. Perfeito! 

Ainda sobre os vincos e percepção das peças, o professor 3 faz 

uma comparação em relação ao sorobã5: 

Objetivo da caixa será alcançado, porque as peças possuem as 

quantidades certas, por exemplo, a dezena tem dez unidades (dez 

cubinhos demarcados) e no sorobã isso não acontece, ele tem que 

imaginar que aqui é a dezena, ele não tem os 10 para contar e aqui 

tem, ele pode contar e ver que uma dezena é dez unidades, a 

mesma coisa para o 100 (centena – apontando para o cubo). 

O professor 9 faz uma observação quanto as peças estarem 

agrupadas e não soltas como o Material Dourado tradicional: 

Acho muito válido, por exemplo, esse cubo aqui da caixa é o 

mesmo tato do material dourado, dá para sentir e ficou bem 

vincado. [...] Bem interessante, bem legal, achei joia e 

                                                                 
5 Sorobã: é um aparelho de cálculo usado como máquina de calcular de grande 

rapidez, de maneira simples. 
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principalmente porque consegui sentir as peças e elas estão 

grudadas. 

Trazendo a representação gráfica dos valores numéricos no 

contexto e o trabalho concreto, o professor 1 apresenta a sua 

primeira impressão ao tatear a Caixa: 

Primeira coisa é concreto, se vai trabalhar com número sentindo 

no caso os cubos, então vai se ter os números concretos, para 

depois se trabalhar com a imagem. Primeiro se pega o maior para 

depois trabalhar com o Braille (já estava pensando na questão de 

conjuntos também), eu acho isso muito importante. 

Uma das questões discutidas com os participantes da pesquisa foi 

se eles sabiam o que era uma Tecnologia Assisitiva. Dos 19 

entrevistados, 14 sabiam qual o significado do termo. Já 5 

professores não tinham conhecimento do termo, porém já haviam 

utilizado TA com os alunos cegos. Alguns desses ficaram 

surpresos com o termo. 

 

Figura 10 - Gráfico do Significado do termo TA: Sala de Recursos x Sala de Aula 
Fonte: A Pesquisa 

Os 5 professores que desconheciam o termo Tecnologias 

Assistivas são professores de Sala de Aula regular. Alguns desses 

não tinham uma comunicação/interação com os profissionais que 

atuam na Sala de Recursos da escola, ministravam suas aulas sem 

a preocupação do que estava sendo trabalhado no turno inverso na 

Sala de Recursos. 

O professor 4 ao escutar a definição de TA, exclamou: “Puxa! 

Não sabia e já usei!” e durante a sua fala várias vezes relatou 

sobre trabalhos/aulas planejadas com a professora da Sala de 

Recursos.  

Durante as entrevistas, obtivemos pontos fortes e fracos 

destacados, alguns acompanhados de sugestões, outros apenas 

elencados. Sintetizando (Figura 11), destacamos das falas dos 

Professores as principais potencialidades, limitações e sugestões, 

observadas no uso do Protótipo. 

Potencialidades/Sugestões Limitações/Sugestões 

- É concreta; 

- Proporciona a visualização 

através do tato do material dourado 

corretamente; 

- É segura, não apresenta nenhum 

risco ao aluno no tatear, tudo foi 

lixado, não tem como a criança se 

machucar ao tocar no equipamento. 

- Para as crianças que estão 

iniciando é perfeito, porque ele 

pode tocar, sentir; 

- Retirar o barulho atual e 

inserir sons diferenciados 

para que os alunos possam 

identificar a unidade, dezena 

e centena; 

- O barulho atrapalha, 

deveria ser amenizado; 

- Acrescentar fones de 

ouvido; 

- Tamanho, é grande, 

poderia ser um pouco 

- As peças estão bem vincadas, o 

que facilita o tato;  

- Simples, de fácil manuseio; 

- Trabalha com os princípios do 

material dourado, que é o primeiro 

a ser trabalhado com os alunos 

pequenos; 

- Trabalha com o Sistema numérico 

posicional, que é a base decimal; 

- O barulho não atrapalha, até 

porque são diferentes, eles saberão 

o que esperar, quais peças irão 

subir.  

menor; 

- O espaço que ela irá 

ocupar; 

- Tamanho das peças devem 

ser iguais nas unidades, 

dezenas e centenas; 

- Espaço entre as unidades, 

dezenas e centenas devem 

ser diminuídos; 

 

Figura 11 - Potencialidades, limitações e sugestões do Protótipo 
Fonte: A Pesquisa 

Dentre os pontos fortes, o que mais se destacou foi a questão do 

Protótipo ser um material concreto, do possibilidade do aluno 

visualizar por meio do tato os valores apresentados e, 

principalmente do valor estar correto, da criança sentir o valor 

associado a sua quantidade. Outro ponto de destaque foi a 

possibilidade de trabalhar com o sistema numérico posicional 

decimal. 

6. REESTRUTURAÇÃO DA CONTÁTIL E 
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A partir da análise das entrevistas, algumas das sugestões mais 

significativas e pontuais dos Professores foram incorporadas ao 

Protótipo, como o tamanho das peças, monitor e teclados 

acoplados, diminuição do barulho, aproximação das peças, plugue 

para fones de ouvidos, atividades didáticas, desenvolvimento da 

calculadora tátil com o resultado concreto (Calculadora Tátil 

Concreta). 

O projeto reiniciou com novos desenhos para a confecção das 

peças, a fim de suprir uma das limitações do Protótipo: unidade, 

dezena e centena de tamanhos diferentes e também o contraste 

para os alunos com baixa visão. A Figura 12 apresenta as peças 

redimensionadas e com contraste, agrupadas a fim de seguir os 

requisitos específicos das pessoas com deficiência visual. 

 
Figura 12 - Unidade, Dezena e Centena com contraste  

Fonte: A Pesquisa 

Para a comunicação entre a placa que controla os motores e os 

novos periféricos (teclado e monitor) foi necessária à inserção de 

uma placa Raspberry Pi Model B 512MB (Figura 13a). A mesma 

é considerada um computador, pois possui um pequeno circuito 
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integrado que reúne o processador com a arquitetura ARM6.   A 

grande vantagem de seu uso são as entradas para os novos 

periféricos, como saída de vídeo e áudio, portas USB (Figura 13b) 

permitindo assim uma autonomia da Contátil em relação ao 

computador utilizado no Protótipo. 

  

 

Figura 13 - Placa Raspberry Pi 
Fonte: A Pesquisa 

Concluindo a reconstrução física da Contátil, a partir das 

sugestões e críticas dos participantes, do desenho universal e da 

usabilidade, obtivemos a sua finalização (Figura 14).  

 

Figura 14 - Contátil 
Fonte: A Pesquisa  

Com a reestruturação, a aplicação está sendo executada 

diretamente na placa Raspberry Pi, emitindo os comandos para o 

Sistema Embarcado que aciona os controles de subida e descida 

das peças, bem como o áudio. 

Após a reestruturação a Contátil apresenta quatro opções de uso, 

acionadas por seus correspondentes números: 1 – Aprendizado 

dos Números; 2 – Calculadora Tátil; 3 – Calculadora Interativa 

Tátil e 4 – Atividades 

A opção do Aprendizado dos Números (0 a 999) permaneceu 

inalterada, pois houve aprovação unânime por parte os 

entrevistados. A Figura 15 demonstra a representação do valor 

552. 

 

Figura 15 - Representação do valor 552 pela Contátil 
Fonte: A Pesquisa  

                                                                 
6 ARM é uma arquitetura de processador de 32 bits e é usada 

principalmente em sistemas embarcados. 

A Calculadora Tátil não sofreu nenhuma alteração, apesar de 

alguns professores entrevistados afirmarem que a apresentação 

tátil apenas do resultado não seria de grande valia. Outros, por sua 

vez, concordaram que a verificação do resultado final é uma 

forma de aprendizado. Por esse motivo, a calculadora tátil 

permaneceu inalterada nesse item. 

Na opção Atividades houveram por parte dos entrevistados, 

sugestões de atividades didáticas relacionadas ao material 

dourado, na forma de perguntas e respostas. Um exemplo de 

pergunta sugerida foi “Quantas unidades formam duas dezenas?”, 

a Figura 627 apresenta o resultado tátil: duas dezenas. Dessa 

forma o aluno poderá através do tato perceber que 10 unidades 

compõem uma dezena e 20 unidades duas dezenas 

 

Figura 16 - Representação tátil de duas Dezenas 
Fonte: A Pesquisa  

A Calculadora Interativa Tátil foi uma opção extraída de algumas 

sugestões dos professores entrevistados. Ela consiste em uma 

calculadora que opera apenas com adição e subtração. Sua 

dinâmica consiste em apresentar as parcelas e o resultado na 

forma tátil, ou seja, quando o usuário digitar a primeira parcela da 

operação, a Contátil apresenta o valor tátil, da mesma forma para 

a segunda parcela, dessa forma o aluno poderá confirmar o valor e 

verificar com o resultado tátil a operação matemática.  

Para um primeiro momento serão apresentadas apenas as 

operações de adição e subtração. A multiplicação e divisão são 

operações que exigem modificações no hardware para sua 

demonstração, o que atualmente é uma das restrições da Contátil. 

Como exemplo, apresentamos a operação de soma: 20 + 4. A 

Figura 17a demonstra a representação tátil da primeira parcela, 

nesse caso o valor 20, inserida pelo usuário. A Figura 17b 

demostra a segunda parcela inserida pelo usuário, neste caso, o 

valor 4. E por fim o resultado final: 24, apresentado na Figura 

17c. 

 

 

Figura 17 – Representação da soma: 20 + 4 = 24 
Fonte: A Pesquisa  

Após o término da reestruturação, retornamos com a Contátil para 

avaliar/validar as mudanças realizadas, junto aos professores. A 

                                                                 
7
 As figuras referentes à representação das parcelas e resultado foram 

expostas sem o monitor e teclado para dar ênfase às peças. 

(a) Raspberry Pi (física) (b) Raspberry Pi (croqui) 

(a) (b) 

(c) 
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pergunta que norteou a entrevista foi “Qual a tua impressão em 

relação à Contátil após sua reestruturação?”. 

Todos os professores foram unanimes na aprovação da 

reestruturação, as peças do mesmo tamanho, o contraste para os 

alunos com baixa visão, o miniteclado, a possibilidade de usar 

fones de ouvidos, a calculadora interativa tátil e as atividades 

adicionadas. 

Porém o barulho, apesar de ter diminuído, e o peso, ainda são 

questões a serem trabalhadas, mas segundo os professores 

entrevistados esses itens não afetam o seu uso. 

O fato das peças estarem do mesmo tamanho, como do material 

dourado, facilita o entendimento que a mesma unidade está 

inserida nas dezenas e nas centenas, assim como as dezenas estão 

inseridas nas centenas. O Professor 6 expressou sua admiração ao 

ver as peças “agora sim os tamanhos estão corretos!”. Já o 

Professor 8 ao tatear as peças expressou: “ficaram mais vincadas, 

é possível perceber a diferença, ficou muito bom e esses espaços 

(mostrando os vincos) estão perfeitos!”. 

O contraste para os alunos com baixa visão torna o seu uso mais 

abrangente, até mesmo para os cegos que possuem alguma 

luminosidade, o Professor 17 fala “acredito que fica mais fácil 

diferenciar o escuro do claro”. O Professor 2, emite sua opinião: 

Acredito que o contraste facilita, e muito, a observação do aluno 

com baixa visão, porque normalmente o aluno que possui um 

resquício que seja de visão, sempre tenta usufrui-la ao máximo, e 

possui uma grande resistência ao uso exclusivo do toque. 

O miniteclado acoplado não trouxe nenhuma alteração 

significativa, pois para os professores o mesmo pode ficar na 

frente ou ao lado da Contátil, sobrando assim mais espaço 

superior para o monitor. 

O monitor, apesar de ser pequeno, proporciona uma aproximação 

com o aspecto/componentes de um computador, o que foi citado 

como positivo.  

O professor 7 expressou a preocupação com relação ao teclado e 

ao monitor para os alunos com baixa visão, colocando que alguns 

precisam de teclados especiais (ampliados) e monitores maiores, 

porém ao saber que eles podem ser plugados diretamente na placa 

Rasbperry (foi mostrado) afirmou que é um diferencial, pois os 

professores podem dispor das suas tecnologias usuais para 

trabalhar com a Contátil. 

O uso dos fones de ouvidos facilita muito quando o uso é 

individual, pois dessa forma o aluno poderá escutar com clareza, o 

que está sendo “falado” pela Contátil, sem a interferência do 

meio. Porém quando o uso é coletivo, o som está adequado, sua 

saída está sendo feita através do mini monitor, dessa forma é 

possível plugar os fones, controlar o volume, sem a necessidade 

de acoplamento de caixas de som ou amplificadores. 

A Calculadora Interativa Tátil oferece uma nova possibilidade de 

trabalhar com os alunos, principalmente aqueles que não 

conseguem abstrair em um primeiro momento a adição e 

subtração. Foi considerada pelos entrevistados um recurso útil 

para a apresentação das parcelas pelos professores e entendimento 

dos alunos. 

As atividades são momentos em que os alunos podem aprimorar e 

testar seus conhecimentos. Foi solicitado mais atividades e a 

possibilidade do próprio professor acrescentar seus desafios. 

Outro aspecto solicitado foi a inserção de problemas matemáticos 

de simples interpretação para aguçar e estimular a audição e 

calculo mental dos alunos com deficiência visual, principalmente 

os dos anos iniciais. 

Sobre as atividades os Professores 6 e 8 afirmaram a importância 

delas, pois os livros de matemática em geral trazem esse tipo de 

exercício, o que facilita a integração do livro, aula e tecnologia. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
A inclusão escolar está presente no nosso dia a dia, cada vez mais 

temos alunos com algum tipo de deficiência cursando escolas 

regulares. Porém para uma efetivação da inclusão se faz 

necessário algumas adaptações nos materiais. 

As Tecnologias Assistivas estão presentes no cotidiano escolar 

dos alunos deficientes, porém muitos professores ainda não estão 

habituados com o termo, desconhecem seu significado, porém 

fazem uso de tais recursos em suas aulas. 

O Material Dourado é utilizado em sala como um recurso para 

apresentar aos alunos noção de quantidades, valor posicional, 

entre outros conceitos matemáticos. A Contátil foi idealizada para 

auxiliar as crianças cegas nesta importante etapa da vida escolar 

que é a alfabetização matemática. 

Retomando a questão que norteou a pesquisa: “Quais as 

potencialidades e limitações de uma Tecnologia Assistiva 

implementada para o ensino de conceitos básicos de Matemática 

considerando a deficiência visual?”, constatamos que as 

potencialidades apontadas pelos participantes foram em número 

maior que as limitações. Fazendo com que a Contátil realmente 

possa ser utilizada com alunos, tanto em sala de aula regular como 

em sala de recurso. 

No decorrer do desenvolvimento da Contátil, percebemos a 

importância de realizar os testes de verificação, em cada uma das 

fases de construção: reconhecimento dos requisitos, construção do 

hardware, testes de robustez e validação com os usuários. Através 

desses testes foi possível comprovar que a Contátil possui 

acessibilidade, usabilidade e robustez configurando assim uma 

Tecnologia Assistiva de qualidade para seu propósito.  

Durante as entrevistas, foi possível observar que os professores ao 

se depararem com uma nova tecnologia, automaticamente criam 

atividades e modos de utilização de acordo com a sua experiência. 

Um dos assuntos mais destacados durante as entrevistas foi a 

questão de trabalhar com o valor posicional dos números e as 

quantidades corretas de unidades, dezenas e centenas e a Contátil 

se mostrou promissora neste quesito. 

Os cegos possuem uma percepção diferenciada dos videntes, o 

tato é um dos sentidos mais aguçados, essa foi uma das 

preocupações no desenvolvimento da Contátil, os vincos das 

peças foram cuidadosamente medidos para que o usuário pudesse 

ter uma percepção correta das quantidades. 

Um ponto observado e compartilhado pelos entrevistados foi à 

questão que as tecnologias estão inseridas no dia a dia de todos, e 

algumas vezes as pessoas com deficiência não são contempladas 

com elas, visto que não possuem acessibilidade. Então ao se 

depararem com uma TA desenvolvida especialmente para esse 

grupo, possibilita uma maior inclusão escolar e social. O fato de 

eles terem a oportunidade de estudar e aprender com um 

equipamento tecnológico, faz com que as aulas possam ter uma 

maior atração. 
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Enfim, as Tecnologias Assistivas são recursos disponíveis para 

auxiliar na vida diária e escolar de todas as pessoas com 

deficiência, e o incentivo ao desenvolvimento de novas 

tecnologias deve ser crescente.  

Para trabalhos futuros, pretendemos dar continuidade à pesquisa 

com alunos dos anos iniciais, tanto de sala de aula regular como 

de sala de recursos, efetivando assim o ciclo do desenvolvimento 

centrado no usuário e, após a validação com os professores, 

disponibilizar aos alunos. 

Também está previsto o acréscimo de atividades didáticas 

referentes ao material dourado e o estudo de disponibilizar na 

Calculadora Interativa Tátil as operações de multiplicação e 

divisão, visto que hoje são disponíveis apenas a adição e 

subtração. 

8. REFERÊNCIAS 

[1] BAZON, Fernanda Vilhena Mafra. (2012) Escolarização de 

alunos com Deficiência Visual: Elaboração e utilização de 

materiais didáticos como recursos pedagógicos inclusivos. 

XVI ENDIPE – Encontro Nacional de Didática e Práticas de 

Ensino – UNICAMP – Campinas. Disponível em: 

http://www2.unimep.br/endipe/2489c.pdf. Acesso em 05 de 

jun. de 2015. 

[2] BERSCH, Rita. (2008) Introdução à Tecnologia Assistiva. 

CEDI – Centro Especializado em Desenvolvimento Infantil. 

Porto Alegre. Disponível em: http://200.145.183.230 

/TA/4ed/material_apoio/modulo2/M2S1A5_Introducao_TA_

Rita_Bersch.pdf. Acesso em 31 de maio de 2015. 

[3] BONILLA, M. H. Escola aprendente: para além da 

sociedade da informação. Rio de Janeiro: Quartet, 2005. 

[4] BRASIL. (1994) Declaração de Salamanca, Salamanca. 

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/ arquivos/pdf/ 

salamanca.pdf. Acesso em 31 de maio de 2015. 

[5] BRASIL. (1996) LDB – Lei de Diretrizes e Bases N° 9.394, 

de 20 de setembro de 1996. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/lein9

394.pdf. Acesso em 31 de maio de 2015. 

[6] BRASIL. (2006) Portaria N° 142, de 16 de Novembro de 

2006. Disponível em: http://portal.mj.gov.br/data/ 

Pages/MJA21B014BPTBRNN.htm. Acesso em 31 de maio 

de 2015. 

[7] EDUCAR. (2014) O Material Dourado Montessori. 

Disponível em: http://educar.sc.usp.br/matematica/m2l2.htm. 

Acesso em 10 de ago. de 2015. 

[8] INEP/MICRODADOS – Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Microdados para 

Download. Disponível em: http://portal.inep.gov.br/ basica-

levantamentos-acessar. Acesso em 30 de jul. de 2015. 

[9] LÜKDE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. (1996) Pesquisa 

em Educação: abordagens qualitativas. São Paulo: EPU. 

[10] NIELSEN, Lee Brattland. (1999) Necessidades Educativas 

Especiais na Sala de Aula – Um guia para professores. 3 

Coleção Educação Especial. Lisboa: Porto Editora. 

[11] PFLEEGER, Shari Lawrence. Engenharia de software: 
teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2004 

[12] RADABAUGH, M.P. NIDRR's Long Range Plan - 

Technology for Access and Function Research Section Two: 

NIDDR Research Agenda Chapter 5: TECHNOLOGY FOR 

ACCESS AND FUNCTION. Disponível em:  

http://www.ncddr.org/new/announcements/lrp/fy1999-2003/ 

lrp_techaf.html. Acesso em 20 jan. de 2015.  

[13] SÁ, Elizabet Dias de. (2009) Atendimento Educacional 

Especializado para Alunos Cegos e com Baixa Visão. In: 

MANTOAN, Maria Teresa Eglér (Org.). O Desafio das 

Diferenças nas Escolas. 2ª edição. Petrópolis, Rio de Janeiro: 

Editora Vozes. 

[14] SANTAROSA, Lucila Maria Costi (Org.) et al. (2010) 

Tecnologias digitais acessíveis. Porto Alegre: JSM 

Comunicação Ltda. 

[15] SCHLÜNZEN, Elisa (Org). (2011) Tecnologia Assistiva: 

Projetos, Acessibilidade e Educação a Distância – Rompendo 

barreiras na formação de educadores. Jundiaí: Paco Editorial. 

[16] SGANZERLA, Maria Adelina Raupp e GELLER, Marlise. 

Contátil: (Re)adaptação do Material Dourado para 

Deficientes Visuais. RENOTE – Revista Novas Tecnologias 

na Educação. v. 12, n. 2, Porto Alegre: 2014. Disponível em: 

http://seer.ufrgs.br/index.php/renote/article/view/53524. 

Acesso em 20 de jul. de 2015. 

[17] SGANZERLA, Maria Adelina Raupp. Contátil: 

potencialidades de uma Tecnologia Assistiva para o ensino 

de conceitos básicos de matemática. Dissertação (Mestrado 

em Ensino de Ciências e Matemática) – Universidade 

Luterana do Brasil: Canoas, 2014.   

9. APÊNDICE 
Apêndice A – Entrevista Semiestruturada (recorte modelo) 

1. Formação Acadêmica: 

2. Tempo de Magistério: Em sala de aula: Outras Funções:  

3. Sabes o que é uma Tecnologia Assistiva? 

4. Tecnologia Assistiva “Caixa Tátil” 

4.1 Qual a tua primeira impressão ao visualizar/sentir a caixa? 

4.2 Na tua opinião é possível apresentar os conceitos 

matemáticos de quantidade com a TA? 

 4.3 Despertará curiosidade do aluno ao manuseá-la?  

 4.4 Usarias com alunos deficientes visuais e/ou baixa visão? 

5. Tens sugestões de melhorias para o protótipo? 

6. Pontos fortes da TA: 

7. Limitações da TA: 

8. Terias alguma proposta de atividade para usar com a TA? 
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ABSTRACT 
The preservation, maintenance and knowledge of cultural heritage 

of a city is important for the historical identity of its inhabitants, 

since identification drives into preserving this cultural heritage 

environment. So use of mobile learning is fundamental to present 

to potential apprentices cultural heritage located in their city. This 

article presents a mobile application for teaching learning process 

about the cultural heritage of the city of Ribeirão Preto-SP. 

RESUMO 
A preservação, manutenção e conhecimento acerca dos 

patrimônios culturais de uma determinada região é importante 

para a identidade histórica de seus habitantes, uma vez que tal 

identificação auxilia na preservação do meio em questão. Sendo 

assim, o uso do aprendizado móvel é fundamental para apresentar 

à potenciais aprendizes os patrimônios culturais localizados em 

sua cidade. Este projeto apresenta o desenvolvimento de uma 

plataforma móvel (aplicativo de celular) de ensino-aprendizagem 

acerca do patrimônio cultural da cidade de Ribeirão Preto-SP, 

contemplando todas as etapas do projeto, bem como a discussão 

de sua viabilidade. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3. [Computers and education]: Computer Uses in Education, 

Collaborative learning, Distance learning. 

General Terms 
Algorithms, Design. 

Keywords 
Aprendizado móvel. Patrimônio cultural. E-learning. Computação 

móvel. Usabilidade. 

 

1. INTRODUÇÃO 
Devida à sua popularização os dispositivos móveis tornaram-se 

uma das principais ferramentas para comunicação e interação 

social [7]. Sendo assim, é natural pensar em meios e metodologias 

para usar tal ferramenta no processo de ensino-aprendizado, onde 

diversas disciplinas têm-se beneficiado de tais metodologias 

[12,18,4].  

A rápida mudança que ocorreu na sociedade com a difusão dos 

computadores, o maior acesso a internet e, consequentemente a 

comunicação, alterou tanto na esfera da vida cotidiana (lazer, 

convívio pessoal) quanto em atividades especializadas de trabalho 

e pesquisa, que incluem o processo de ensino aprendizagem [6], 

permitindo o acesso a um acúmulo de informações de forma 

virtual e rápida, bem como a comunicação com outras pessoas. As 

visitas virtuais despertam o jovem a usar a internet para outras 

finalidades de pesquisa e informação agregando valor e, no caso 

especifico desta proposta, a identificar, conhecer e preservar os 

bens patrimoniais. 

O desenvolvimento de um aplicativo que aborda o conhecimento 

acerca do patrimônio cultural, além de informar a população, 

atende as recomendações dos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

conhecidos como PCNs, que reafirmam que a criança e o jovem 

brasileiro devem ter pleno acesso aos recursos culturais relevantes 

para a conquista de sua cidadania [15]. 

Ao propor à comunidade escolar que os alunos devem saber 

utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos 

para adquirir e construir conhecimentos, os Parâmetros indicam 

um caminho, dentre tantos outros, para a inserção de produtos que 

podem ser usados como fonte de pesquisa escolar. A releitura do 

patrimônio cultural sob um viés contemporâneo de apelo moderno 

numa leitura diferenciada além do livro didático e da sala de aula 

pode agregar valor à educação, incentivar os alunos a pesquisar 

sobre o tema.  

O Programa Nacional do Livro Didático – PNLD a partir de 2012 

passou a incluir os avanços tecnológicos nas metas a serem 

alcançadas com um novo material multimídia que tem jogos 

educativos, simuladores, infográficos animados, entre outras 

mídias destinadas as escolas do país 

(http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-

historico). O avanço na preocupação por uma educação mais 

interativa revela a necessidade de um ensino aprendizagem 

moderno despertando nas crianças, jovens e adultos a 

interdisciplinaridade construindo outros saberes. Mas ainda 

podemos agregar valor a esta educação de forma contínua com um 

aplicativo móvel que envolve o patrimônio cultural.  
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Os desafios são complexos. Sabemos que crianças e jovens 

aprendem com rapidez usando mídias interativas e as novas 

tecnologias desafiam os profissionais da educação a estarem 

ligados a mobilidade, flexibilidade e interação.  Ao abordar o 

patrimônio cultural neste aplicativo a discussão reúne campos 

distintos do saber - história, computação e design - cujo um dos 

desafios é o processo de ensino aprendizagem. Apesar da 

distinção entre as áreas, as mesmas são passíveis de serem 

trabalhadas em conjunto e permitem ampliar para a busca de 

informações a respeito do patrimônio cultural. 

O objetivo deste trabalho é apresentar e discutir a construção de 

uma plataforma interativa, por meio de um aplicativo móvel, para 

despertar o aprendiz acerca do patrimônio cultural localizado na 

cidade de Ribeirão Preto - SP. 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: na seção 

Fundamentos Teóricos apresenta-se os fundamentos teóricos para 

o desenvolvimento do trabalho; na seção Desenvolvimento tem-se 

a abordagem e etapas realizadas para a construção de um 

protótipo funcional; por fim, na seção Conclusão, as 

considerações finais são apresentadas. 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
2.1.Patrimônio Cultural 
O termo patrimônio, cuja etimologia da palavra quer dizer do 

latim patrimonium, conjunto de bens pertencentes ao pater 

família, ou seja, ao pai da família [7]. Na definição do Dicionário 

Aurélio significa "o complexo dos bens, materiais ou não, 

direitos, ações, posse e tudo o mais que pertença a uma pessoa ou 

empresa e seja suscetível de apreciação econômica“ [5]. 

Partindo do significado da palavra afirmamos que o patrimônio 

representa o conjunto de bens culturais mais caros à sociedade, 

aqueles que constituem a herança que recebeu de gerações 

anteriores. A identificação e preservação de um patrimônio 

cultural constitui uma tarefa árdua na sociedade contemporânea. 

Portanto, tal identificação e reconhecimento dos bens culturais de 

uma localidade significa um primeiro passo para a preservação 

dos mesmos. O saber histórico e a guarda da memória por meio de 

um aplicativo podem contribuir para ampliar o leque de pesquisas 

e ações de professores e alunos interessados em conhecer e 

preservar o patrimônio cultural.  

A contribuição da História aliada à tecnologia para identificar e 

divulgar o patrimônio cultural se faz necessária quando pensamos 

em preservar a memória da cidade de Ribeirão Preto, localizada 

no nordeste do estado de São Paulo. A história da cidade está 

ligada a ocupação pelos entrantes mineiros [10] e a grande 

transformação com a chegada da cultura do café que impulsionou 

a urbanização e as atividades comerciais. 

Com o café chegou a ferrovia em 1883, facilitando o transporte de 

mercadorias e a comunicação com a capital e com o porto de 

Santos - SP, por onde a produção cafeeira escoava principalmente 

para a Europa. A presença dos trilhos mudou a paisagem do 

interior contribuindo para a chegada da riqueza e a expansão das 

atividades urbanas econômicas, sociais e culturais. 

Pelos trilhos da Mogiana chegaram milhares de imigrantes 

europeus, trazendo não apenas mão de obra mas uma nova 

concepção de vida para o interior. Nos últimos anos do século 

XIX e nas primeiras décadas do XX, ocorreu um crescimento da 

área urbana com a construção de inúmeras residências, edifícios 

comerciais e de lazer [17]. 

Dentro deste contexto de crescimento e urbanização encontramos 

as referências que nos permite identificar alguns dos bens do 

patrimônio cultural de Ribeirão Preto que estamos indicando para 

o trabalho, os quais estão localizados no centro histórico da 

cidade. Fora desta área identificamos os Museus Histórico e do 

Café, localizados no Campus da USP (Universidade de São 

Paulo), na antiga Fazenda Monte Alegre. O Museu Histórico está 

localizado na antiga sede da Fazenda, inicialmente de propriedade 

de João Franco de Morais Octavio, adquirida no final do século 

XIX por Francisco Schmidt, considerado um dos maiores 

produtores de café do mundo no início do século XX.  

Ao mapear a identidade cultural de Ribeirão Preto, foi possível 

conferir que os bens reconhecidos como patrimônios culturais da 

cidade estão atrelados à formação da História do município, 

refletem a herança cultural de formação, crescimento da cidade 

em torno do café e da riqueza proporcionada por ele com a 

urbanização e com a prestação de serviços. A era de ouro do café, 

a construção do teatro Carlos Gomes (memória histórica), a 

instalação da diocese de Ribeirão Preto e a construção da catedral, 

o conjunto de edifícios do Quarteirão Paulista, o edifício 

Diederichesen, a próspera indústria cervejeira, dentre outros 

aspectos, deixaram um legado arquitetônico que fazem parte de 

um todo na formação da cultura do ribeirão-pretano.  

Alguns dos bens tombados pelo Conselho Municipal de 

Patrimônio (Conppac) são contemplados inicialmente neste 

projeto de aplicativo: o Quarteirão Paulista, local em que se 

localiza o Teatro Pedro II, o Palace Hotel e Edifício Meira Junior; 

a Catedral Metropolitana de São Sebastião, o edifício 

Diederichesen, o Mercado Municipal, Estúdios Kaiser de Cinema/ 

Cervejaria Paulista, Museu de Arte de Ribeirão Preto (antigo 

prédio da Sociedade Recreativa), Museu Histórico e do Café 

(localizados no Campus Universidade de São Paulo).  

2.2.Aprendizado Móvel 
Como o aprendizado móvel (m-learning) é um termo novo, sua 

definição pode assumir e ser descrito de diversas formas. O 

aprendizado móvel é definido por um aprendizado individualizado 

em qualquer lugar a qualquer momento [13]. Outros trabalhos 

apresentam o aprendizado móvel como a facilitação e 

intermediação do aprendizado através dos dispositivos móveis 

[24,21]. 

O Aprendizado Móvel reúne atributos, características e dinâmicas 

mais ligadas ao aprendizado informal [16] do que ao aprendizado 

formal, tais como cursos, semestres, tarefas, espaço físico próprio, 

além de monitoramento e avaliações [1]. 

Traxler (2009) afirma que as definições atuais para o m-learning 

são ainda imprecisas, desfocadas e temporárias, pois ainda não há 

trabalhos científicos suficientes para apoiar construção de uma 

teoria de educação móvel [20]. No Brasil, o m-learning tem sido 

entendido como um processo educativo que utiliza dispositivos 

móveis e sem fio, possibilitando aos estudantes alto grau de 

mobilidade e sem estação fixa de estudo [18]. Para esses autores, 

a maioria das diversas experiências de aprendizagem móvel que 

observaram enfoca o fator tecnológico e negligencia questões 

pedagógicas. 

Sendo assim, o foco do aprendizado móvel no contexto desse 

trabalho é reforçar o objeto de estudo, no caso, o patrimônio 

cultural, através das suas próprias características em um ambiente 

com portabilidade, interatividade social, sensibilidade ao 

contexto, conectividade e individualidade [9].  



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

83

 

 

O caráter sensível ao contexto e autêntico para o aprendiz é 

fundamental uma vez que o mesmo poderá estar situado em 

localidades onde o aprendizado terá mais significado. Além disso, 

é possível que o aprendiz personalize sua experiência com o 

conteúdo através das dinâmicas de interação oferecidas pelo 

aprendizado móvel [8,19]. Para o ensino sobre a importância 

histórica do patrimônio cultural tais características são 

fundamentais, uma vez que o aprendiz poderá interagir com o 

aplicativo móvel junto aos diversos patrimônio culturais, com 

liberdade para acessar o conteúdo, bem como manipular o mesmo 

em questões de compartilhamento e troca de informações. 

2.3.Design e Usabilidade 
Quando pensamos no design de um aplicativo móvel, precisamos 

levar em conta não somente a elaboração de uma interface gráfica 

(criação de ícones, escolha de cores, tipografia, composição 

visual, etc.), mas também aspectos de experiência do usuário e 

usabilidade - como navegação, animações e formas de interação - 

e ainda a utilidade do aplicativo em questão. É possível medir a 

utilidade de um aplicativo - aqui entendido como uma variedade 

de sistema interativo [3] - analisando o quanto as atividades que 

as pessoas poderão realizar com ele afeta-as positivamente em 

seus contextos pessoais e/ou profissionais. Entendemos o processo 

de design como uma ferramenta didática, uma forma eficiente de 

gerar aprendizagem com uma determinada finalidade. No caso do 

aplicativo descrito no presente trabalho, a finalidade é fortalecer 

questões de identidade entre cidadãos de Ribeirão Preto (SP) e 

seus patrimônios históricos, bem como ser um guia turístico para 

residentes e visitantes que estejam interessados na exploração 

cultural da cidade, servindo como uma ferramenta educacional. A 

fim de estabelecer esta relação entre design e didática, iremos 

partir de algumas definições para relacionar estas duas áreas do 

conhecimento, aparentemente sem relação entre si. 

O objeto de estudo da didática é o ensino, enquanto o objeto de 

estudo da pedagogia é a educação. Educação é o processo de 

formação de personalidade social e do caráter do ser humano, 

tendo em vista sua inserção cultural e social [11]. Já o ensino tem 

como propósito gerar aprendizagem. A aprendizagem se dá com a 

assimilação do conteúdo por alguém – um aluno, por exemplo –, 

enquanto o ensino é a direção deste processo por outro alguém – 

um professor, por exemplo. É preciso diferenciar ainda o 

significado de instrução como a manifestação concreta do ensino, 

uma ação didática que desenvolve o intelecto e a criatividade dos 

seres humanos com conhecimentos e habilidades que os prepara 

para desenvolver atividades sócio-culturais. A instrução “constitui 

o aspecto da educação que compreende o sistema de valores 

científicos culturais acumulados pela humanidade” [2]. Enfim, a 

didática investiga os fundamentos, condições e modos de 

realização da instrução e do ensino. 

Faz-se necessário uma breve explanação sobre a origem do termo 

design, a fim de melhor compreender o que o design representa no 

processo de desenvolvimento de um aplicativo e poder fazer a 

comparação proposta entre design e didática: 

“Design é uma palavra inglesa originária de designo (as-are-avi-

atum), que em latim significa designar, indicar, representar, 

marcar, ordenar. O sentido de design lembra o mesmo que, em 

português, tem desígnio: projeto, plano, propósito [4] - com a 

diferença de que desígnio denota uma intenção, enquanto design 

faz uma aproximação maior com a noção de uma configuração 

palpável (ou seja, projeto).” [22]. 

Segundo Winograd (1996), design é a tentativa de aproximar o 

mundo da tecnologia com o mundo dos seres humanos e seus 

propósitos [23]. Benyon (2010) descreve design como o processo 

criativo de especificar algo novo, bem como as representações 

produzidas durante o processo [2]. Entre diversas concepções 

sobre o significado do termo, há uma predominância em entender 

design como uma atividade de projeto, um processo que formaliza 

ideias e metas traçadas objetivamente, que serão realizadas 

seguindo metodologias específicas às áreas de atuação deste 

projeto e que terão como resultado um produto - uma cadeira, um 

carro, um cartaz, um livro, um software de computador ou um 

aplicativo para telefones celulares, entre muitos outros. 

Usabilidade é um atributo de qualidade que avalia a facilidade de 

uso de interfaces de usuário. Interface de usuário é o espaço onde 

acontecem as interações entre humanos e máquinas [2]. O termo 

“usabilidade" também pode ser utilizado para se referir a métodos 

que visam melhorar a facilidade de uso de interfaces de usuário 

durante o processo de design. Podemos definir usabilidade 

utilizando cinco componentes de qualidade principais: 

• Facilidade de aprendizado: mede o quão fácil é para usuários 

realizar tarefas básicas na primeira vez que se deparam com o 

produto.  

• Eficiência: avalia a rapidez com que usuários conseguem 

realizar as tarefas pretendidas uma vez que tenham se 

familiarizado com a interface. 

• Facilidade de memorização: mede a facilidade de uso ao 

retornar ao produto após um período de afastamento. 

• Taxa de erros: avalia quantos erros usuários cometem, a 

gravidade desses erros e a facilidade de recuperação dos 

mesmos. 

• Satisfação subjetiva: avalia se é agradável utilizar a interface 

[14]. 

Observa-se que um dos atributos que medem a usabilidade de uma 

interface gráfica é a sua facilidade de aprendizado. Para obter uma 

alta taxa de aprendizado de uma interface, é preciso levar em 

conta aspectos didáticos, no caso específicos em relação à área de 

design gráfico. Dessa forma, ajuda-se a garantir a eficácia do 

sistema, pois sua interface ajuda o usuário a cumprir os objetivos 

pretendidos. 

Como um dos objetivos do projeto em questão é ser um elemento 

de aprendizagem por meio de dispositivos móveis (m-learning), 

pode-se concluir que é preciso levar em consideração aspectos 

específicos da didática enquanto ciência a fim de atingir com êxito 

os objetivos de aprendizagem a que o aplicativo se propõe. 

Complementarmente, a própria didática utilizada na elaboração da 

interface do aplicativo, se bem sucedida, favorece uma melhor 

assimilação do conteúdo presente no aplicativo, além de fortalecer 

a relação entre os usuários e os patrimônios históricos abordados, 

também um dos objetivos do projeto. 

Há outros atributos de qualidade importantes para avaliar 

interfaces de usuário, sendo um deles a utilidade. Define-se 

utilidade como a funcionalidade de um projeto de design, ou seja, 

se o produto é bem sucedido em realizar o que os usuários 

precisam. 

Usabilidade e utilidade são igualmente importantes, e juntos 

determinam a eficiência de um sistema. Não importa muito se um 

sistema é fácil de usar se não é o que o usuário precisa, bem como 
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também não é vantajoso se um outro sistema hipoteticamente 

possibilita a realização da atividade pretendida, mas o usuário não 

consegue realizá-la por ter dificuldades com sua interface. 

Podemos então concluir que utilidade é a qualidade de um sistema 

propiciar os recursos que o usuário precisa; usabilidade é a 

facilidade e o quão agradável é utilizar esses recursos; e por fim, 

eficiência é quando um determinado sistema apresenta estas duas 

qualidades: utilidade e usabilidade [14]. 

Melhorar a usabilidade em interfaces de usuário e atingir a 

esperada eficiência e satisfação no uso é um dos objetivos de 

estudo do Design de Experiência do Usuário (UX, do inglês User 

Experience). A UX busca influenciar o desenvolvimento do 

projeto trazendo o foco para o usuário, ou seja, a pessoa que 

utilizará aquele produto, procurando conhecer e refletir mais sobre 

quem é esse sujeito e o contexto em que essa interface estará 

inserida. 

2.3.1.Etapas de desenvolvimento 
O processo de design de um aplicativo para celulares envolve 

diversas etapas, desde a ideia inicial - motivada pela identificação 

de uma demanda ou problema -, passando pelas etapas de 

planejamento, pesquisa e prototipagem, até obter o aplicativo 

funcionando e pronto para ser baixado e instalado por usuários. 

Autores já formularam metodologias para guiar processos de 

desenvolvimento de sistemas interativos, como o PACT, 

acrônimo para Pessoas, Atividades, Contextos e Tecnologias [2]. 

O PACT é apresentado como um framework, ou seja, uma 

estrutura pronta e pré-definida que auxilia na produção de uma 

novo sistema, que visa direcionar o processo de design por meio 

de uma visão centrada no ser humano ao invés de ser centrada na 

tecnologia. Isso quer dizer que o objetivo sempre é ajudar pessoas 

a realizarem suas atividades utilizando tecnologias, e não deixar 

que as limitações impostas por estas tecnologias prejudiquem a 

experiência de uso e a realização de seus objetivos. 

Elaboração Planejamento Desenvolvimento Publicação 

Identificação 

do problema 
Pesquisa 

bibliográfica 
Arquitetura da 

informação 
Disponibilização na 

loja de aplicativos 

Definição dos 

objetivos 
Definição do 

conteúdo 
Programação e 

desenvolvimento 
Divulgação em 

canais de 

comunicação 
Formação de 

equipe 
Avaliação de 

aplicativos 

similares 
Elaboração de 

identidade visual 
Divulgação em 

congressos e 

periódicos 

acadêmicos 
Elaboração 

de projeto 
Identificação de 

recursos 

tecnológicos 
Design de interface 

gráfica 
Parcerias com 

instituições afins 

 Identificação de 

formas de 

interação e 

navegação 

Criação de 

protótipos 
Avaliações e 

atualizações 

 Elaboração de 

fluxograma 
Testes e avaliações  

 Elaboração de 

cronograma   

 

1. Etapas e sub-etapas de desenvolvimento do aplicativo.  

O processo de desenvolvimento do aplicativo descrito foi dividido 

em quatro etapas: Elaboração, Planejamento, Desenvolvimento e 

Publicação. Estas etapas maiores envolvem subdivisões de menor 

escopo, conforme Figura 1. A etapa de Elaboração, por exemplo, 

está subdividida em identificação do problema ou demanda, 

definição dos objetivos, formação da equipe e elaboração do 

projeto de pesquisa. É importante compreender a tonalidade geral 

de cada etapa. 

• Elaboração: envolve etapas de criação e definição dos limites 

do projeto, tais como ideia inicial e sua viabilidade, traçar os 

objetivos principais, formação de equipe e elaboração do 

projeto de pesquisa. 

• Planejamento: compreende etapas de preparação para a 

realização do projeto, como pesquisas bibliográfica e de 

campo, identificação de recursos tecnológicos que podem ser 

utilizados (levantamento de requisitos) e elaboração de 

cronogramas e fluxogramas de trabalho. 

• Desenvolvimento: são as etapas de produção propriamente 

ditas, como arquitetura da informação, programação e 

desenvolvimento, criação dos elementos gráficos, 

desenvolvimento de protótipos, testes e avaliações e geração 

de um resultado final (aplicativo). 

• Publicação: toda e qualquer etapa que vise a divulgação do 

aplicativo já pronto para ser usado pelos usuários, desde a 

disponibilização na loja de aplicativos do sistema móvel, até 

parcerias com instituições que possam se beneficiar do uso do 

aplicativo, ajudando na popularização do mesmo, além de 

divulgação em meios de comunicação.  

 

Após a publicação do aplicativo, as etapas de Planejamento e 

Desenvolvimento podem (e devem) continuar, pois o aplicativo 

precisa receber atualizações que envolvem correções de erros e 

implementação de novos recursos e conteúdos. O processo de 

desenvolvimento do aplicativo descrito está seguindo estas etapas 

de produção, e encontra-se atualmente na etapa de 

Desenvolvimento. Uma análise apurada e detalhada de cada uma 

das sub-etapas apresentadas, bem como sua confrontação com 

outras metodologias propostas na literatura especializada serão 

apresentadas em futuros trabalhos acadêmicos. 

3. PROTOTIPAGEM E 
DESENVOLVIMENTO 

3.1. Levantamento de Requisitos 
Em conversas, reuniões e seminários sobre computação móvel, 

aprendizado móvel, usabilidade, patrimônio histórico e cultural 

entre os autores, os quais pertencem à diferentes áreas do 

conhecimento (Computação, História e Design Gráfico), foram 

gerados os seguintes cenários, os quais formaram o ponto de 

partida do aplicativo. 

• Cenário 1: o aprendiz, ao passar geograficamente perto de um 

determinado patrimônio cultural, recebe uma notificação do 

aplicativo através do dispositivo móvel. Tal notificação 

contém uma informação sucinta e objetiva sobre o patrimônio 

cultural em questão, e assim o aprendiz pode abrir o aplicativo 

e receber mais informações. 

• Cenário 2: o aprendiz, ao abrir o aplicativo, tem sua 

localização centralizada num mapa e os diferentes patrimônios 

culturais ao seu redor são indicados, sendo que o aprendiz 
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poderá selecionar um determinado patrimônio cultural para 

visualizar detalhes informativos sobre o mesmo, e se desejar 

poderá ser guiado, pelo aplicativo, até à localidade do 

patrimônio cultural em questão. 

• Cenário 3: o aprendiz, ao usar o aplicativo, poderá optar por 

roteiros, baseados em períodos históricos, que possuem uma 

quantidade específica de patrimônios culturais, sendo que o 

aplicativo usa tais roteiros para guiar o usuário até à 

localidade dos mesmos e também para encadear as 

informações dos patrimônios culturais envoltos no roteiro. 

É importante ressaltar que os cenários não são mutuamente 

exclusivos, uma vez que o aprendiz, através da interação com o 

aplicativo, pode transitar entre os cenários. Não obstante os 

cenários não são os únicos possíveis, entretanto formam o ponto 

de partida para a detecção e criação de outros. 

Com os cenários estabelecidos deu-se a especificação dos 

requisitos do aplicativo móvel em questão: 

• O sistema deve indicar como chegar a cada patrimônio 

cultural através de um sistema de mapas e geolocalização 

• O sistema deve também buscar patrimônios culturais com 

base na localização, datas, assuntos ou períodos históricos. 

• O sistema deve oferecer roteiros baseados em fatos, assuntos 

ou tipo de patrimônio. 

• O sistema deve notificar o usuário sobre sua proximidade à 

patrimônios culturais. 

• O sistema deverá mostrar uma explicação e uma introdução 

para o roteiro desejado. 

• O sistema deve permitir visualização dos dados de cada obra 

ou local considerado patrimônio cultural de Ribeirão Preto e 

tal visualização poderá ser através de hipertexto e multimídia.   

• O sistema deve possuir interação com mídias sociais 

(Facebook, Instagram, Twitter., etc.) permitindo o usuário 

fazer comentários, postar fotos e visualizar comentários e/ou 

fotos postadas por outros usuários sobre o assunto ou 

patrimônio histórico desejado. 

• O sistema deve possuir um Login (opcional) de usuário, 

podendo haver a possibilidade de realizar Login através de sua 

conta no Facebook, Google, Twitter e Outlook.  

3.2. Desenvolvimento 

Após o levantamento de requisitos e a criação do mecanismo de 

persistência, deu-se o desenvolvimento da interface e consequente 

implementação dos requisitos num protótipo funcional. Tal 

atividade é fundamental para os dispositivos móveis, uma vez que 

assim é possível testar a interface, a usabilidade e as 

funcionalidades em um contexto real, com variados tipos de 

aprendizes. Foram desenvolvidas, basicamente, duas formas 

iniciais de interação com os patrimônios culturais existentes no 

aplicativo: 

• Patrimônios: nessa tela (Figura 2) o usuário tem acesso à lista 

de patrimônios culturais cadastrados no aplicativo, sendo que 

é possível que o mesmo filtre e busque por resultados mais 

específicos. Essa tela apresenta uma foto em miniatura do 

patrimônio, bem como seu nome e breve descrição do seu uso 

atual, uma vez que existem patrimônios que não tem mais o 

uso para o qual foi projetado. Por exemplo, o patrimônio 

Cervejaria Paulista atualmente é um estúdio de cinema e 

espaço cultural na cidade de Ribeirão Preto. 

• Por perto: nessa tela (Figura 3) o usuário tem acesso aos 

patrimônios a partir de sua geolocalização, sendo assim, o 

mesmo poderá visualizar o que está perto de sua própria 

localização, bem como, localizar regiões com mais 

patrimônios, indicando assim, regiões históricas da cidade. 

2. Lista com o patrimônios culturais disponíveis. 

3. Localização geográfica de patrimônios em relação à posição 

do usuário. 
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Ao selecionar qualquer um dos patrimônios culturais, seja através 

da tela contendo a lista de patrimônios (Figura 2), ou através da 

tela com os patrimônios geolocalizados (Figura 3) o aprendiz é 

levado à tela que apresenta os detalhes do patrimônio em questão. 

Ao selecionar qualquer um dos patrimônios culturais, seja através 

da tela contendo a lista de patrimônios (Figura 2), ou através da 

tela com os patrimônios geolocalizados (Figura 3) o aprendiz é 

levado à tela que apresenta os detalhes do patrimônio em questão. 

A informações detalhadas são apresentadas de forma 

hierarquizada, sendo assim na tela representada na Figura 4 o 

aprendiz pode ver a localização do patrimônio, e se desejar poderá 

ser levado até o mesmo através do aplicativo de mapas do 

dispositivo móvel. Além disso, o aprendiz já terá acesso às 

principais fotografias do patrimônio, e ao arrastar verticalmente a 

tela são apresentados um breve histórico do patrimônio, bem 

como algumas informações gerais (ver Figura 5). O aprendiz pode 

selecionar mais informações sobre o histórico do patrimônio em 

questão, e portanto será direcionado para a tela representada na 

Figura 6, em que se apresentará todas as informações históricas 

sobre o patrimônio, bem como outras imagens e recursos 

multimídia úteis, sendo assim o aprendiz pode adquirir a 

informação completa sobre o patrimônio ligada diretamente ao 

contexto histórico da cidade, seja in-loco, ou não. 

 

4. Detalhamento do patrimônio cultural, apresentando 

cabeçalho e informações principais. 
 

Na Figura 4 e 5 o aprendiz poderá compartilhar o patrimônio 

através das redes sociais, como Facebook e Twitter, divulgando 

assim as informações pertinentes ao patrimônio e sua visita ao 

mesmo. 

É importante frisar que as telas e interações apresentadas são 

resultados das mudanças sofridas pela proposta inicial, uma vez 

que uma bateria inicial de testes foi realizada junto a usuários 

especialistas em patrimônios culturais, bem como aprendizes, o 

que gerou a realização de alguns apontamentos, tais como: 

• Necessidade de apresentação do patrimônio a partir de sua 

própria imagem, uma vez que, mesmo que geral, a imagem 

em questão dá uma visão geral acerca do patrimônio. Além 

disso, a identificação do uso atual do patrimônio, em especial 

aqueles cujo o uso original foi alterado, é importante para se 

estabelecer uma ligação do patrimônio em questão com a 

atualidade da cidade. Sendo assim, ao indicar um patrimônio, 

o aplicativo apresenta uma imagem do mesmo. 

5.  Apresentação resumida do histórico e outras informaçãoes 

gerais. 

 

• Hierarquização da informação detalhada de cada patrimônio. 

Sendo assim, o usuário poderá escolher qual informação 

deseja obter, seja a geolocalização, as demais imagens 
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disponíveis, a história do patrimônio em questão, ou as 

informações gerais acerca do funcionamento atual do espaço. 

6.Histórico completo do patrimônio contendo informações 

textuais e imagens. 
 

4.CONCLUSÃO 
A escolha dos primeiros bens identificados no projeto recaiu sobre 

aqueles conhecidos pela sociedade e que constam em roteiros  

indicativos do patrimônio cultural de Ribeirão Preto. São todos de 

natureza material e serão acrescentados outros tangíveis e 

intangíveis nas etapas seguintes deste projeto. Dentre os objetivos 

propostos ao identificar, reconhecer e divulgar o patrimônio 

cultural da cidade por meio de um aplicativo móvel, este vem 

agregar mais um elemento de contribuição para a construção da 

identidade da cidade.  

Ao identificar os bens culturais agrega valores, por meio da 

criatividade usando um recurso tecnológico para resignificar o 

conceito de patrimônio cultural voltado para o lazer, o 

entretenimento e o aprendizado. A relação ensino aprendizagem 

ocorre com o uso de outros métodos mais compatíveis com as 

experiências da sociedade contemporânea.   

A escolha dos bens a serem preservados nos remete não ao 

passado mas ao futuro, às próximas gerações, e que por meio 

deste bens podem acessar alguns elementos constitutivos da 

sociedade anterior. As representações e significâncias do 

patrimônio cultural nos remete a diversidade cultural brasileira 

presente na sociedade em toda a sua complexidade de elementos 

formativos com suas especificidades.  

A maioria dos cidadãos pensam em patrimônio como coisas 

velhas, antigas, colocadas em museus, mas o patrimônio cultural é 
vivo, com usos voltado para sustentabilidade e identidade de cada 

localidade.  

As políticas públicas de educação promovem a inserção dos 

alunos nas novas tecnologias ainda de forma limitada. No entanto, 

a necessidade de ampliar este universo tão presente em nosso 

cotidiano justifica um aplicativo móvel com o tema do patrimônio 

cultural. Transmissão, difusão e apropriação dos sentidos e 

valores atribuídos aos bens culturais por parte dos grupos sociais 

só pode ser possível quando os conhecemos integralmente.  

Ao pensar o patrimônio cultural vivo numa comunidade as 

palavras chave são educação e afeto. Educação, pois, é por meio 

dela que alcançamos as crianças, jovens e a população de maneira 

geral. Quanto maior a proximidade com a essência da cidade, 

maior a possibilidade de entender que ela pode funcionar como 

um organismo vivo e dinâmico, daí a necessidade do afeto. Não 

existe patrimônio sem pessoas que o resignificam a cada dia.  

Identificar e conhecer o patrimônio cultural faz parte do processo 

de ensino-aprendizagem que nos leva à construção do cidadão e 

da cidadania. Portanto, o aplicativo apresentado nesse trabalho 

constitui-se como um importante meio para o ensino-aprendizado 

acerca do patrimônio cultural. As próximas etapas de 

desenvolvimento incluem a adição de novos patrimônios, o ajuste 

das notificações push, a finalização da integração com as redes 

sociais, o refinamento dos elementos gráficos da interface de 

usuário e a identidade visual do aplicativo. 

São preocupações da didática: os conteúdos a serem trabalhados, 

os objetivos a serem alcançados, os procedimentos metodológicos 

utilizados, as condições do processo de ensino, os processos 

avaliativos empregados, os planejamentos realizados, as 

aprendizagens possíveis e a relação entre as pessoas – professores 

e aluno, por exemplo –, entre outras. É possível identificar as 

mesmas preocupações existentes na didática nas etapas de 

desenvolvimento propostas no presente artigo. Design e didática 

são disciplinas que apresentam similaridades conceituais e 

metodológicas que merecem ser exploradas a fundo. 

Pode parecer que o processo de desenvolvimento de um aplicativo 

com foco na experiência do usuário (UX) é encontrar a melhor 

solução para a realização de uma atividade, mas UX é mais 

complexo que esta ideia. Design de experiência do usuário trata 

de definir o problema que precisa ser resolvido (o “porquê”), para 

quem esse problema precisa ser resolvido (o “quem”) e o caminho 

que deve ser percorrido para resolvê-lo (o “como”). Para nós, o 

problema a ser resolvido (o “porquê”) é a valorização de 

patrimônios culturais e sua ressignificação com a identidade local; 

o “quem” é a própria comunidade de Ribeirão Preto; e o “como” é 

a utilização das tecnologias móveis com finalidade sócio-

educativa. 
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ABSTRACT 
As a possible solution to the problem of the low level in 

mathematics of the last year students in high school and its 

consequent repercussions in the admission to higher education, in 

this paper a massive open online course is presented in order to 

cover a good share of the curriculum that such students should 

domain. For the one hand the course is described from its 

curricular design until the features of the instruction and 

assessment materials used. For the other hand, the results obtained 

in the first series of such a course are analyzed, which was offered 

to all students in educational institutions in the state of Antioquia 

in Colombia. 

RESUMEN 
Como una posible solución al problema del bajo nivel en 

matemáticas de los estudiantes de último año de educación media 

y sus consecuentes repercusiones al ingreso a la educación 

superior, en este artículo se presenta un curso abierto masivo en 

línea para cubrir una buena parte del currículo que dichos 

estudiantes deberían dominar. Por una parte se describe el curso 

desde su diseño curricular hasta las características de los 

materiales de instrucción y evaluación utilizados. Por otra, se 

analizan los resultados obtenidos en una primera cohorte de dicho 

curso ofrecida a todos los estudiantes de instituciones educativas 

del departamento de Antioquia en Colombia. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computers and education] Computer Uses in Education - 

Collaborative learning, Computer-assisted instruction (CAI), 

Distance learning 

General Terms 
Design, Experimentation, Human Factors, Measurement. 

Keywords 
Matemáticas, MOOC, Educación media. 

1. INTRODUCCIÓN 
Para pocos es un secreto que los estudiantes de educación media 

en Latinoamérica se encuentran rezagados frente a sus colegas de 

la misma edad en países de Asia, Europa y Norteamérica, en 

algunos casos hasta por varios años de escolaridad. Una clara 

evidencia de esta problemática son las pruebas PISA, siglas en 

inglés de Programme for International Student Assessment, las 

cuales son llevadas a cabo de forma trianual con el fin de medir 

los conocimientos y habilidades de estudiantes de 15 años 

alrededor del mundo en matemáticas, ciencias y compresión 

lectora. La última edición de estas pruebas fue en 2015 pero hasta 

el momento solo se cuenta con los resultados consolidados de la 

edición anterior, esto es, la de 2012. En esa ocasión participaron 

cerca de medio millón de estudiantes de 65 economías. La 

mayoría de ellas corresponden a países, 34 de los cuales estaban 

afiliados a la OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos), sin embargo en el caso de China por 

ejemplo, los puntajes se discriminaron por ciudades o regiones 

seleccionadas.  

De Latinoamérica participaron 8 países: Argentina, Brasil, 

Chile, Costa Rica, Colombia, México, Perú y Uruguay. Todos 

ellos calificaron dentro del 25 por ciento de más bajo rendimiento 

[1-2]. Para tener una visión más amplia al respecto, el primer 

puesto fue ocupado por Shanghái, principal ciudad de china de 

más de 20 millones de habitantes, la cual obtuvo 613 puntos, 119 

puntos por encima del promedio de conocimiento que fija PISA, 

de 494 puntos. Entre tanto, el mejor puesto en Latinoamérica lo 

obtuvo Chile, puesto 51 con 423 puntos. De allí en adelante lo 

siguen México puesto 53 con 413 puntos, Uruguay puesto 55 con 

409 puntos, Costa Rica puesto 56 con 407 puntos, Brasil puesto 

58 con 391 puntos, Argentina puesto 59 con 388 puntos, 

Colombia puesto 62 con 376 puntos, y finalmente Perú en el 

último puesto con 368 puntos.  

Ya en el área específica de matemáticas, siete de esos ocho 

países, excluyendo a Chile por un escaso margen, tienen un 

puntaje promedio debajo del nivel dos considerando seis niveles 

de desempeño, que es considerado como el umbral mínimo para 

contar con las competencias básicas en esta área [3]. Vale la pena 

anotar que los estudiantes que están debajo de ese nivel se 

considera que no pueden interpretar y reconocer preguntas que 

requieren más que una inferencia directa. Tampoco  pueden usar 

algoritmos básicos, formulas o procedimientos para resolver 

problemas usando números enteros ni interpretar resultados 

literalmente.  

En el caso específico de Colombia, como se muestra en la 

figura 1, es poco el porcentaje de estudiantes en nivel dos, y aún 

más pequeño en nivel 3 o superior, porcentajes que no han 

cambiado significativamente desde 2006. 
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Figura 1.  Distribución de estudiantes por cada nivel en 

matemáticas para PISA 2012 [4] 

Y la única implicación de ese bajo nivel no es solamente la 

obtención de los últimos lugares en este tipo de pruebas 

internacionales. Una problemática bien conocida en las 

instituciones de educación superior es el bajo rendimiento de los 

estudiantes de primer semestre principalmente en matemáticas, 

que usualmente conlleva a altas tasas de deserción. Este fenómeno 

ha sido analizado por diversos autores en diversos países de 

Latinoamérica: México [5-6], Venezuela [7], Uruguay [8], Chile 

[9-10], Colombia [11-15]. 

Para poner esta situación en contexto, tomemos el caso de la 

Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. Para el primer 

semestre de 2015 ingresaron 1895 estudiantes, los cuales en el 

examen de admisión tuvieron un puntaje promedio de 51,7 en el 

área de matemáticas considerando una escala de 0 a 100 [16]. De 

este total, y considerando solamente los programas de pregrado 

cuyo plan curricular incluya una componente de matemáticas, 899 

estudiantes, no alcanzaron el umbral aceptable para matricular el 

primer curso de dicho componente, cálculo diferencial, por lo que 

debieron pasar primero por un curso nivelatorio denominado 

“matemáticas básicas”. 

Como una posible solución a esta problemática se planteó, 

precisamente en la Universidad Nacional de Colombia Sede 

Medellín, el desarrollo de un curso abierto masivo en línea 

(MOOC por sus siglas en inglés de Massive Open Online Course) 

para los estudiantes de último año de educación media en su área 

de influencia, esto es, el departamento de Antioquia, segundo 

departamento del país con mayor población estudiantil. La 

descripción de dicho curso junto con la presentación y discusión 

de los resultados obtenidos son el objeto del resto de este 

documento. 

2. DISEÑO DEL MOOC 
La alta popularidad que han alcanzado los MOOC en años 

recientes hace innecesario ahondar demasiado sobre su 

conceptualización. En cambio, a continuación presentaremos una 

breve descripción de cada uno de sus elementos clave [6], no 

necesariamente en el orden que corresponde al acrónimo, y su 

instanciación en la propuesta presentada. 

2.1 Abierto (Open) 
El carácter de ser abierto puede considerarse el pilar fundamental 

de esta aproximación. Hay que aclarar sin embargo que se puede 

entender abierto desde el punto de vista de la gratuidad, de los 

requisitos de acceso o de otros condicionantes para el registro. En 

el caso de nuestra propuesta dicha apertura hace referencia a que 

no hay costo alguno, ni para tomar el curso como tal, ni para el 

proceso de certificación como ocurre en algunas plataformas 

MOOC. En lo que no es abierto es en el público objetivo pues 

este se limitó a estudiantes de grado 11 de instituciones educativas 

del departamento de Antioquia. La razón de ello es que el 

proyecto en cuestión surgió a partir de una convocatoria llamada 

“Convocatoria nacional de extensión solidaria para el 

fortalecimiento de la innovación social en la Universidad 

Nacional de Colombia 2014” en cuyos términos de referencia se 

establecían poblaciones y regiones específicas.  

2.2 Masivo (Massive) 
Masivo es un término relativo, pues bien puede referirse decenas 

de cientos como a centenas de miles de estudiantes. En nuestro 

caso cabe recordar que la población objetivo fueron los 

estudiantes de grado 11 de Antioquia, cuyo promedio anual es de 

alrededor de 70.000 estudiantes. Pese a esta cifra, y a la innegable 

problemática previamente descrita, alcanzar la “masividad” fue un 

trabajo duro, que nos llevó cerca de cuatro meses con un equipo 

de trabajo de cinco personas. Para ello se siguieron las siguientes 

estrategias [17]: Encuentros presenciales con docentes y 

directivos (ver figura 2), divulgación en medios de comunicación 

regionales, divulgación en redes sociales, visitas presenciales a 

instituciones educativas (ver figura 3), e incluso contacto 

telefónico directo con cerca de 400 instituciones de prácticamente 

los 125 municipios que componen a Antioquia. 

 
Figura 2. Divulgación en el encuentro con docentes de la 

comuna 4, Aranjuez, de la ciudad de Medellín 

 
Figura 3.  Divulgación en la Institución Educativa Julio 

Restrepo del municipio de Salgar 
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2.3 En línea (Online) 
Esto significa que tanto los contenidos como la evaluación, así 

como el contacto con todos los participantes del curso se llevan a 

cabo completamente mediante Internet. En nuestro caso, el curso 

fue montado, no en una de las plataformas populares para este 

propósito como coursera, edX, Udacity, o MiriadaX, sino en una 

plataforma creada dentro de la Universidad Nacional de Colombia 

denominada TICademia (https://www.ticademia.guiame.org). 

Dicha plataforma (ver figura 4) cuenta, además de 

mecanismos de comunicación como un muro de publicaciones y 

un foro, con conexión a redes sociales, específicamente Facebook 

y Twitter, para propiciar el aspecto social de los MOOC. 

 

2.4 Curso (Course) 
Para ser considerado como tal, un curso debe contar con una 

estructura orientada al aprendizaje, además de brindar la 

posibilidad de acreditar la aprobación del mismo por medio de 

algún reconocimiento específico. En nuestro caso, el diseño y 

creación del curso fue llevado a cabo por un grupo de seis 

profesores de la Escuela de Matemáticas de la Universidad. De 

ellos, tres se encargaron de la creación de los materiales, 

específicamente del guion y la grabación de videos. Entre tanto, 

los demás tres se encargaron de la formulación de las preguntas de 

evaluación, las cuales fueron luego programadas y exportadas a 

formato SCORM. 

 

 

Figura 4.  TICademia: plataforma MOOC empleada 

En total, el curso consistió de 68 videos, de una duración 

promedio aproximada de 15 minutos, y 172 preguntas de 

evaluación, los cuales fueron distribuidos a lo largo del curso en 

un formato semanal tal como se muestra en la tabla 1.  

Tabla 1. Contenido de los módulos. 

Semana Módulos Videos Preguntas 

1 Ángulos y Triángulos 8 20 

2 

Figuras Planas y Sólidos / 

Conjuntos y Los Números 

Reales 

12 28 

3 Álgebra I / Álgebra II 10 25 

4 
Álgebra III y Ecuaciones I / 

Ecuaciones II 
9 25 

5 
Desigualdades / Funciones de 

valor real 
7 20 

6 

Álgebra de funciones y 

composición de funciones / 

Función inyectiva e inversa de 

una función 

6 14 

7 

Función exponencial y función 

logaritmo / Trigonometría I 

(Ángulos y funciones 

8 24 

trigonométricas) 

8 

Trigonometría II (solución de 

triángulos) / Trigonometría III 

(Identidades y ecuaciones 

trigonométricas) 

8 16 

 

Cabe anotar que la totalidad del material del curso fue 

presentado mediante videos de relativamente corta duración, 

esperando que dicho formato fuese más atractivo para los 

estudiantes comparado con material escrito. Un ejemplo de dichos 

videos se muestra en la figura 5, mientras que la totalidad de los 

mismos se puede encontrar en el canal de YouTube: 

https://goo.gl/CkN6mq.  

Respecto al criterio de aprobación del curso se determinó 

que consistiera en realizar satisfactoriamente el 70% o más de las 

preguntas de evaluación. Esto, pese a que, al menos en Colombia, 

el porcentaje aprobatorio típico de un curso tanto a nivel de 

educación media como superior es del 60%. 
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Figura 5.  Ejemplo de video 

Algo a considerar es que no se definió un número límite de 

intentos por pregunta. Esta última característica haría pensar que 

alcanzar dicho porcentaje es fácil, pero de hecho, no lo es. 

Primero porque la mayoría de dichas preguntas no eran de 

selección múltiple sino de completar, con lo que se elimina la 

probabilidad de adivinar. Y segundo porque tanto las preguntas de 

completar como las de selección múltiple fueron diseñadas con 

parámetros aleatorios lo cual hace que una misma pregunta 

aparezca con valores diferentes cada vez que se intenta [18]. Un 

ejemplo de una de esas preguntas de evaluación, incluyendo dos 

intentos diferentes, se presenta en la figura 6. 

 

 

Figura 6.  Ejemplo de pregunta de evaluación 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Como resultado de las estrategias de divulgación descritas en la 

sección anterior, el curso tuvo 8331 inscritos, 3413 hombres y 

4918 mujeres. El promedio de edad fue de 17,4 años, mostrándose 

el histograma de frecuencias completo en la figura 7.  
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Figura 7.  Histograma de frecuencia de las edades de los 

inscritos 

Dichos estudiantes provinieron de 189 instituciones 

educativas en 43 municipios, 122 de carácter público con el 

73,6% de los estudiantes y 67 de carácter privado con el restante 

26,4%. Como era de esperarse, Medellín, la capital del 

departamento y segunda ciudad en importancia del país, abarcó 92 

de esas instituciones, es decir, el 48,7%, mientras que en cantidad 

de estudiantes abarcó el 55,4%. Como se mencionó en la sección 

anterior, la población de Antioquia en grado 11 es de 

aproximadamente 70.000 estudiantes. Esto quiere decir que, en 

inscritos, alrededor de 12% de todos los estudiantes del 

departamento tuvieron acceso al curso, esto es, más o menos uno 

de cada ocho estudiantes. 

Si bien la cifra anterior puede considerarse como un éxito, la 

de aprobados no lo fue tanto. Luego de las ocho semanas del 

curso, tan solo 318 estudiantes, es decir el 3,8%, aprobaron el 

curso. Esto es, más o menos, 1 de cada 26 inscritos. El histograma 

de frecuencias completo de los porcentajes de avance se muestra 

en la figura 8, en tanto que la distribución correspondiente se 

muestra en la figura 9.  
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Figura 8.  Histograma de los porcentajes de avance 
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Figura 9.  Distribución de los porcentajes de avance 

Como puede verse en las figuras 8 y 9, casi dos de cada tres 

inscritos o no entraron al curso, o si lo hicieron no resolvieron ni 

una pregunta. Casi uno de cada seis no hizo al menos el 10% y 

casi uno de cada quince no hizo al menos el 20%. Lo anterior, 

pese a que semanalmente, e incluso dos veces antes de iniciar el 

curso, se enviaba un correo a todos los estudiantes avisándoles del 

progreso del curso. 

A este respecto, diversos autores mencionan que las tasas de 

abandono confesas en MOOC pueden llegar a 90% en promedio o 

incluso más [19-24], con lo que el 96,2% de reprobación no 

parece tan descabellado. Al intentar indagar con las instituciones 

educativas las causas de esos abandonos, las razones presentadas 

por ellos fueron variadas. Algunos aludían que la escasa 

infraestructura tecnológica con la que contaban sumada a los 

bajos recursos de los estudiantes impedía que ingresaran al curso 

tanto como debían. Otros mencionaron que la gran cantidad de 

actividades a las que estaban expuestos los estudiantes de 11 

durante el segundo semestre del año eran un gran obstáculo. Otros 

simplemente se escudaban en que “con los muchachos es muy 

difícil”. 

Dejando este asunto de lado, y concentrando la atención en 

los aprobados, se tiene que la distribución por sexo fue 93 

hombres y 225 mujeres. Este cifra es interesante dado que, si bien 

la cantidad de mujeres inscritas fue mayor que la de hombres, la 

proporción no se conservó. Es decir, mientras que en el total de 

inscritos la proporción fue 41% hombres frente a 59% mujeres, al 

considerar solo los aprobados tal proporción pasó a 29% hombres 

frente a 71% a favor de las mujeres.  

Respecto a la edad, prácticamente no hubo cambio pues el 

promedio solo difiere en una décima frente al promedio del total 

de inscritos, siendo de 7,3 años. El histograma de frecuencias 

correspondiente se muestra en la figura 10. El cambio que si es 

perceptible es la moda, mientras que en los inscritos fue 17 años, 

en los aprobados fue de 16. 

Respecto a la distribución por instituciones educativas, se 

tuvo que solo en 37 de las 189 participantes hubo por lo menos un 

aprobado. De esas instituciones 20 eran de carácter público, con 

el 55,7% de los estudiantes aprobados y 17 de carácter privado 

con el restante 44,3%. En otras palabras, en este aspecto tampoco 

se conservó la proporción respecto a los inscritos, vislumbrándose 

una ventaja a favor de las instituciones privadas. 
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Figura 10.  Histograma de edad de los aprobados 
Además de los datos de rendimiento académico, durante el 

desarrollo del curso se llevó un registro de toda la interacción de 

los estudiantes, tanto con la plataforma como con sus compañeros. 

Respecto a la plataforma se tuvo que el tiempo promedio 

conectado de todos los aprobados fue de 47,4 horas. Este valor sin 

embargo puede ser engañoso y no sabría decirse si en la realidad 

está sobre o sub valorado. Por una parte porque lo que se mide es 

tiempos de sesión, no necesariamente tiempos de actividad. Pero 

por la otra se tiene que los videos utilizados se encontraban 

alojados en YouTube, por lo que podían ser accedidos por fuera 

de la plataforma sin que se guardara registro de ello. 

 

 

Figura 11.  Interacción de los estudiantes en Facebook 
Respecto a la interacción entre los participantes del curso se 

contó en total con cuatro herramientas de comunicación 

asíncrona, dos dispuestas dentro de la plataforma utilizada y dos 

externas. Dentro de las internas se tenía un muro de publicaciones 

estilo Facebook y un foro de discusión agrupado por temáticas. 

En el muro se dieron en total 5879 publicaciones mientras que en 

los foros hubo 3842 entradas. Algo que se notó de inmediato es 

que los foros fueron empleados con fines casi estrictamente 

académicos, mientras en el muro se daban discusiones de ese tipo 

pero también respecto al avance individual o colectivo del curso, 

así como mensajes de apoyo o incluso de competencia. En las 

externas se contó con comunicación con las redes sociales 

Facebook y Twitter para enlazar las publicaciones del muro. En el 

caso de Facebook se contó además con un grupo, 

https://www.facebook.com/groups/matematicas11antioquia/, que 

terminó con cerca de 460 miembros. Si bien no tenemos 
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estadísticas de la cantidad de publicaciones realizadas por este 

medio, diríamos que es del orden de cientos. Un pequeño ejemplo 

del tipo de discusiones dadas en este medio se presenta en la 

figura 11. 

Finalmente, y con el fin de determinar la percepción de los 

estudiantes frente al curso, se permitió que aquellos que llevaran 

el 50% o más de avance brindaran su opinión para que quedara 

pública para los demás. Algunas de dichas opiniones se presentan 

a continuación. Nótese que algunos estudiantes, además de su 

percepción cualitativa, brindaron una calificación cuantitativa. 

“Lo más atractivo del curso es su flexibilidad porque cada 

uno puede aprender a su ritmo. Además fue muy útil para 

recordar y afianzar conceptos matemáticos vistos en el colegio.” 

“Este curso es una excelente herramienta de nivelación; me 

ha sido de mucha utilidad. Es muy completo, las explicaciones 

son claras, aunque en algunos módulos hizo falta compatibilizar 

mejor los ejemplos con los ejercicios. De 0 a 5, mi calificación es 

4.7.” 

“El curso es una excelente herramienta de apoyo y 

aprendizaje, los temas son muy bien explicados en su mayoría y 

los ejercicios suministrados son ideales para evaluar y reforzar 

los conceptos.” 

“Excelente plataforma, explicaciones muy claras, buen 

material de apoyo, metodología bastante interactiva, en cuanto a 

una calificación en escala de 0 a 5 le doy 4.5” 

“Me parece excepcional, le doy 4.4; Sin embargo creo que 

deben ampliar plazos. Como en mi caso, no cuento ni con 

computador ni internet.” 

Así mismo, ya no mediante la plataforma sino por medio de 

correos electrónicos, algunos directivos y docentes de las 

instituciones educativas participantes expresaron su opinión sobre 

el curso y/o sobre su percepción de la participación de sus 

estudiantes: 

“Este asunto es de los alumnos que no están interesados en 

realizar las actividades virtuales que les ponen en la plataforma. 

Las razones pueden ser varias: Tiene mucho estudio y no le dan 

la prioridad; Cambio de planes, ya no quieren estudiar en la 

Universidad Nacional;  Falta de interés por entrar, ellos 

prefieren chatear horas en su casa con sus amigos o familiares; 

Falta control familiar; Pero también hay estudiantes que tienen 

ánimo de buscar su proyecto de vida.” 

“Efectivamente, después de indagar con los estudiantes 

podemos apreciar que a la mayoría inscrita les llegó el correo, 

sólo unos pocos aseguran que nunca recibieron el correo de la 

Universidad.  A los que les llegó la invitación expresaron: ‘me 

dio pereza abrirlo’, ‘se me olvidó la clave’, ’empecé a resolverlo 

y me desanimé cuando encontré dificultad’, ‘no fui capaz de 

resolver los ejercicios’, ‘no he podido pasar del primer, segundo 

módulo", entre otros comentarios.  También están los comentario 

positivos de los que empezaron entusiasmados y no culminaron 

por falta de tiempo, porque trabajan en la tardes, o hacen otras 

actividades; finalmente, están los pocos que terminaron 

exitosamente el curso, que comparado con el número inscrito son 

en realidad pocos.  Sin embargo, por esos pocos valió la pena el 

esfuerzo y el acompañamiento.”´ 

“La plataforma está bien diseñada, excelente metodología, 

muy didáctica, los contenidos acordes con lo temas que se ven el 

bachillerato, el tiempo fue oportuno, los monitores o profesores 

asesores a través de los tutoriales ayudaron mucho en el proceso.  

Entrega del certificado puntualmente. En general, exigente y 

requiere de un buen nivel de formación y eso está bien.” 

“Una cosa que debemos mencionar, es que corrimos el 

riesgo al inscribir a todos los estudiantes de nuestra Institución y 

ciertamente no a todos les gusta las matemáticas, no todos 

aspiran ingresar a la Universidad. Pero es cierto que todos se 

pueden beneficiar de este proyecto, con un mejor 

acompañamiento de las instituciones, para el bien de la 

comunidad y de los muchachos.” 

Algo a resaltar es que en varios de los correos recibidos, fue 

reiterado el comentario de la deficiencia de equipos de cómputo o 

acceso a internet: 

“En gran mayoría los jóvenes no han podido ingresar a la 

plataforma por su poca accesibilidad a equipos de cómputo con 

internet en las diferentes instituciones y en sus hogares, por lo 

cual solamente ingresaron y trabajaron de forma eficaz algunos 

de ellos” 

“En efecto para nosotros es lamentable no poder participar 

como quisiéramos, ya que la falta de equipos en buen estado y la 

precaria conectividad que existe de la Internet en la institución, 

hacen que los procesos no se puedan llevar a feliz término y es la 

única oportunidad que tienen los estudiantes debido a que en sus 

veredas no cuentan con el servicio de Internet para continuar en 

casa con el desarrollo de las lecciones” 

4. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

Una vez determinado que el bajo nivel en matemáticas de los 

estudiantes próximos a terminar su educación media es un 

problema generalizado en Latinoamérica, en este artículo se 

presentó como una posible solución la implementación de un 

MOOC para nivelar a los estudiantes en esa área. De los 

resultados obtenidos al realizar una implementación donde se 

invitaron a participar a todas las instituciones educativas del 

departamento de Antioquia en Colombia, hay por lo menos dos 

conclusiones que deben mencionarse. 

La primera conclusión es que  pesar de tratarse de un 

problema latente, realizar el proceso de difusión del MOOC para 

lograr una inscripción masiva fue un trabajo sumamente arduo 

que llevó varios meses. Resulta difícil de creer que siendo una 

alternativa completamente gratuita y con el soporte de la 

Universidad más grande del país, la mayor parte de la población 

objetivo no realizó la inscripción. En total, hubo 8331 inscritos de 

un total aproximado de 70000 estudiantes. 

La segunda, también un tanto desilusionante, es que pese al 

esfuerzo invertido en el diseño curricular, en la creación de 

materiales de instrucción en forma de videos, en la creación de 

preguntas de evaluación dinámicas, e incluso contando con un 

acompañamiento continuo por medio de correos semanales de 

informe, la tasa de aprobación alcanzada en el curso fue muy baja, 

inferior al 4%. Al intentar indagar por medio de los mismos 

participantes y de las directivas de las instituciones educativas 

involucradas recibimos como respuesta todo tipo de razones. Si 

bien algunas de ellas son completamente entendibles, como es el 

caso de la escasa infraestructura tecnológica en muchas 

instituciones de bajos recursos, lo cierto es que para aquellas que 

no tenían ese inconveniente, la razón más probable, el al menos 

desde nuestra perspectiva, fue la apatía. 
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Considerando esta situación, y precisamente como trabajo 

futuro, tenemos que planear estrategias para involucrar de una 

manera mucho más activa a las directivas y profesores de las 

instituciones educativas para futuras cohortes del curso. E incluso, 

por qué no, a los padres de familia. En el contexto de los MOOC 

es común que los participantes ya hayan terminado sus estudios 

básicos, se encuentren en estudios superiores, o incluso ya tengan 

algún título. Muy diferente ocurre con nuestro público objetivo, 

jóvenes con edad promedio de 17 años, no muy acostumbrados a 

un trabajo autónomo y en cambio sí muy acostumbrados a un 

acompañamiento permanente. Con esto no queremos decir que los 

estudiantes no tengan capacidad por si mismos de finalizar con 

éxito el curso, de hecho, un pequeño porcentaje de la muestra con 

la que contamos demostró lo contrario. Lo que queremos decir es 

que al enfrentarnos a un problema tan complejo es necesario unir 

esfuerzos. Por una parte las universidades dentro de su labor 

social de compartir el conocimiento, por otra las instituciones 

educativas de educación media en su obligación de formar a los 

jóvenes, y por última las familias como responsables finales de su 

crecimiento integral. 
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ABSTRACT 
This paper presents an interdisciplinary checklist for the 

evaluation of digital teaching materials. The parameters that 

constitute the instrument bring together elements from different 

fields of knowledge and are based on heuristics of usability, on 

the accessibility recommendations for Web content and on 

linguistic studies, which are supported by the Cognitive Theory of  

Multimedia Learning from Richard Mayer [12]. The instrument 

was applied to classes of a Physics course, taught online within 

the Open University of Brazil System. The results indicate that the 

course is suitable for most technological and linguistic aspects of 

the instrument, which favors the reduction of foreign processing, 

coordinates the essential processing and fosters generative 

processing in learning with multimedia content. However, the 

instrument pointed out that there are aspects to be improved in 

future issues of the course, such as feedback, adequacy to 

grammar rules and explicit indication of references. 

RESUMO 
Este estudo apresenta um checklist de natureza interdisciplinar 

para a avaliação de materiais didáticos digitais. Os parâmetros 

agregados ao instrumento congregam elementos de diferentes 

campos de conhecimento e estão fundamentados em heurísticas de 

usabilidade, nas Recomendações de Acessibilidade para Conteúdo 

WEB e em estudos linguísticos, os quais encontram respaldo na 

Teoria Cognitiva de Aprendizagem Multimídia de Richard Mayer 

[12]. O instrumento foi aplicado às aulas de uma disciplina de 

Física, ministrada a distância dentro do Sistema Universidade 

Aberta do Brasil. Os resultados indicam que a disciplina está 

adequada à maioria dos aspectos tecnológicos e linguísticos do 

instrumento, o que favorece a redução de processamento estranho, 

coordena o processamento essencial e fomenta o processamento 

generativo no aprendizado com conteúdos multimídia. O 

instrumento apontou, contudo, que há aspectos a serem 

melhorados nas próximas edições da disciplina, tais como: 

feedback, adequação à norma culta e indicação explícita de 

referências. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.1 [Computer Uses in Education]: Distance Learning 
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Design, Usability, Multimedia, Distance Education, Evaluation, 

Education, Interaction. 

Keywords 
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1. INTRODUÇÃO 
A formação de professores de Física no Brasil recebeu uma 

atenção especial das políticas públicas do governo brasileiro, nos 

últimos anos, face à elevada demanda por profissionais com 

formação específica nesta área para atuar na sala de aula, em 

especial na educação básica. Em [1] menciona-se que uma das 

formas encontradas pelo governo para fazer face a esta carência 

foi o lançamento de políticas públicas ligadas à Educação a 

Distância, a exemplo de programas como: ProFormação, TV 

Escola, Mídias na Educação, ProInfo, Formação pela Escola e 

Universidade Aberta do Brasil. 

O estudo realizado por [24] aponta que esta expansão não se 

limitou à modalidade educacional a distância. Entre 2000 e 2012 a 

oferta de vagas para cursos de Licenciatura em Física, envolvendo 

as modalidades presencial e a distância, bem como as iniciativas 

pública e privada, aumentou em 576,5%. Contudo, é inegável a 

contribuição que a EaD vem dando para a formação superior de 

professores nesta área de conhecimento. O Censo da Educação 

Superior de 2013, divulgado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 

informa que entre 2012 e 2013 as matrículas em cursos de 

educação superior a distância cresceram 3,6% e, hoje, já contam 

com uma participação superior a 15% nas matrículas da 

graduação.  

A procura por formação a distância no Brasil acompanha o 

cenário mundial. O relatório do International Council for Open 

and Distance Education [8] informa que a EaD tem 

experimentado grandes avanços desde os primeiros cursos por 

correspondência, no século XIX. Este crescimento pode ser 

constatado por meio da criação e expansão de mais de cinquenta 

universidades abertas em todo o mundo, desde os anos de 1970.  

Em meio a este cenário de consolidação de modelos formativos 

suportados pela tecnologia, cumpre-nos destacar um dado 

importante apontado no Plano Estratégico 2013-2016, publicado 

pelo ICDE em 2013 [9]: nunca em todo o mundo se observou 

uma procura tão elevada por educação superior como nos dias 

atuais. A UNESCO estima que a procura por matrículas em 

educação superior sofra uma expansão de menos de 100 milhões 

de estudantes matriculados em cursos superiores no ano 2000 para 

mais de 250 milhões em 2025.  

Participante do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

desde o seu lançamento em 2006, a Universidade Federal do 

Ceará (UFC), por meio do Instituto UFC Virtual vem ofertando 

regularmente, desde 2007, o Curso de Licenciatura em Física a 

distância. Com presença em 12 municípios do estado do Ceará, o 

curso tem demonstrado bons resultados na formação de 
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professores, incluindo casos bem sucedidos de concludentes 

ingressando em programas de mestrado e doutorado da UFC. Este 

fato revela a qualidade que se tem buscado na oferta de formação 

online para os professores, a despeito das limitações em 

infraestrutura física (laboratórios, bibliotecas etc.) e humana 

(professores formados na área específica do conhecimento). A 

experiência de 8 anos na oferta regular do curso, chamou a 

atenção dos autores deste artigo para investigar a qualidade dos 

materiais didáticos veiculados no aprendizado de Física. Este 

interesse vem da natureza específica que estes conteúdos possuem 

para o alcance de seus objetivos de aprendizagem, bem como da 

própria dificuldade dos professores em construí-los.  

O objetivo deste estudo consiste em avaliar a qualidade dos 

conteúdos veiculadas em uma disciplina do curso de Licenciatura 

em Física a distância do Sistema UAB/UFC, mediante a aplicação 

de um instrumento de natureza interdisciplinar para a análise de 

materiais didáticos digitais. Este instrumento, que será descrito em 

detalhes mais adiante no artigo, congrega parâmetros que 

analisam aspectos linguísticos e tecnológicos dos materiais, com o 

objetivo de compreender os aspectos cognitivos neles presentes. 

Para tanto, fundamenta-se em estudos da área de Psicologia [12, 

13], Usabilidade [16], Linguagem como Gênero [2, 11, 26], e 

Linguística Textual [20, 27]. 

Inicialmente, a natureza interdisciplinar dos materiais didáticos 

digitais será discutida à luz da contribuições de diferentes autores,  

ligados à Ciência da Computação, à Linguística e à Psicologia. A 

Teoria Cognitiva de Aprendizagem Multimídia [12] será 

apresentada como o elo integrador dos elementos a serem 

observados na elaboração de materiais didáticos digitais. Em 

continuação, trabalhos relacionados ao tema são apresentados no 

intuito de situar o leitor na pesquisa envolvendo esta área de 

conhecimento. Na sequência, o estudo aqui proposto é relatado e 

os resultados discutidos à luz das teorias que o fundamentaram. 

Finalmente, as conclusões do trabalho são feitas buscando-se 

destacar as principais contribuições da investigação realizada e 

trabalhos futuros.  

2. INTERDISCIPLINARIDADE EM 
MATERIAIS DIDÁTICOS DIGITAIS 

Materiais educativos multimídia são aqueles que, segundo [19], 

possuem uma base de dados interativa que permite aos usuários 

acessar informação em múltiplas formas, incluindo texto, gráficos, 

vídeo e áudio. De um ponto de vista educacional, multimídia 

interativa é definida como qualquer combinação de mídias e suas 

dimensões pedagógicas, oferecendo suporte aos processos 

aprendizagem.  

Como instrumentos de mediação do conhecimento, esses 

materiais, que dão suporte a cursos a distância, devem ser 

concebidos de forma específica, por envolverem múltiplas 

semioses, sendo suportados pelas tecnologias digitais, e ao mesmo 

tempo serem expressos por meio da linguagem escrita.  

Em [15] os materiais didáticos da EaD são classificados em: texto 

impresso (livros, manuais, fascículos), texto audiovisual (emissões 

de rádio e televisão) ou texto multimídia (CD-ROM e Internet). 

Para os propósitos deste artigo, consideraremos o texto 

multimídia como objeto de análise e discussão.  

A seguir, são apresentadas diferentes dimensões envolvidas na 

elaboração de materiais didáticos multimídia, para as quais faz-se 

necessário a integração de conceitos advindos de, pelo menos, três 

campos de conhecimento: a Ciência da Computação, a Psicologia 

Cognitiva e a Linguística Textual. 

2.1. Dimensão tecnológica 
Por muito tempo, o desenvolvimento de materiais educativos 

multimídia careceu de estratégias de design baseadas em 

evidências empíricas. À medida em que se tornaram recursos cada 

vez mais disponíveis, seja na educação presencial, seja na 

educação a distância e empregados nos mais diversos níveis de 

educação, percebeu-se que os materiais multimídia com 

finalidades educacionais contavam, sobretudo, com a opinião de 

especialistas da área de tecnologia para serem construídos.  

Um exemplo desta contribuição é o emprego de heurísticas (guias 

de melhores práticas) da área de usabilidade. Usabilidade é 

descrita como um dos critérios de qualidade na interação humano-

computador, segundo [3], e “está relacionada com a facilidade de 

aprendizado e uso da interface, bem como a satisfação do usuário 

em decorrência desse uso” (p. 28). O autor em [16] desenvolveu 

dez heurísticas para a avaliação dessas interfaces. São elas: 

visibilidade do status do sistema, correspondência entre o sistema 

e o mundo real, controle e liberdade do usuário, consistência e 

padrões, prevenção de erros, reconhecimento em vez de 

recordação, flexibilidade e eficiência de uso, estética e design 

minimalista, ajude os usuários a reconhecer, diagnosticar e 

resolver erros, ajuda e documentação. Esses heurísticas foram 

bastante utilizadas quando no desenvolvimento de materiais 

multimídia prevalecia o enfoque tecnológico. 

Na época em que este tipo de material trazia a grande promessa de 

revolucionar a educação, colocando na mão dos usuários a 

possibilidade de também serem autores de conteúdo e não 

somente meros espectadores passivos, [22] realizou uma revisão 

de literatura sobre as características educacionais de materiais 

multimídia. Este autor chamou a atenção para pontos importantes 

do design de materiais multimídia educativos, tais como: o design 

instrucional, o design de tela (cor, textos, gráficos, animações), o 

controle do aluno e navegação, o uso do feedback, a interatividade 

do aluno e os elementos de áudio e vídeo para o desenvolvimento 

de módulos. Ele reconhecia, contudo, que o design desses 

materiais tornava-se uma tarefa cada vez mais difícil. Em outras 

palavras, construir um material motivador, interativo e relevante 

tornara-se um grande desafio. 

Avanços cada vez mais rápidos na tecnologia e a expansão 

crescente de seu acesso tem propiciado maneiras de se transcender 

o puramente verbal, ampliando o alcance do uso de materiais 

multimídia para fins didáticos. O desafio de favorecer a 

aprendizagem com tais recursos permanece, contudo. Algumas 

questões pertinentes sobre o tema são: como a mensagem 

multimídia pode potencializar o entendimento, a compreensão 

humana? E, consequentemente, como se pode planejar 

eficazmente a aprendizagem multimídia? Surge então a 

preocupação dos especialistas com o enfoque cognitivo dos 

materiais didáticos digitais.  

2.2. Dimensão cognitiva 
Baseado em pesquisas experimentais e amparado em teorias sobre 

como as pessoas aprendem, Richard Mayer [12] desenvolveu a 

Teoria Cognitiva de Aprendizagem Multimídia. Segundo [12], as 

pessoas aprendem melhor através de palavras e imagens do que 

somente através de palavras. Educação multimídia é, por sua vez, 

a apresentação de material usando tanto palavras, escritas ou 
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faladas, quanto imagens, estáticas ou em movimento. Esta 

definição é central no trabalho deste autor e representa a grande 

promessa da aprendizagem multimídia. Para [12], fomentar o 

potencial daqueles elementos significa potencializar o processo de 

aprendizagem.  

A teoria de Mayer é baseada na Teoria da Carga Cognitiva (o 

esforço mental necessário para processar os elementos textuais, 

visuais e sonoros) e em três princípios básicos: 1) no conceito de 

canal duplo, de [18], segundo o qual os seres humanos tem dois 

canais separados para processamento da informação verbal e 

pictórica; 2) cada canal tem capacidade limitada de processamento 

de informação; e 3) processamento ativo, quando ocorre a seleção, 

a organização e a integração de informações, tendo em vista. uma 

aprendizagem efetiva. 

Segundo a definição de [12], a aprendizagem é uma mudança no 

conhecimento (do aprendiz) advinda da experiência num 

determinado ambiente de aprendizagem. Três processos envolvem 

a aprendizagem ativa: selecionar (informação relevante), 

organizar (construir conexões internas entre informações 

significativas) e integrar (construir conexões internas entre 

modelos verbais e visuais). Há, também, três tipos de processos 

cognitivos durante a aprendizagem: processamento cognitivo 

estranho (aquele que não serve ao objetivo educacional); 

processamento cognitivo essencial (serve para representar o 

material essencial na memória de trabalho); processamento 

cognitivo generativo (necessário para um entendimento mais 

aprofundado, causado pela motivação do aprendiz). Assim, a 

Teoria Cognitiva de Aprendizagem Multimídia é sistematizada em 

doze princípios, que por sua vez são agrupados em três áreas 

principais: reduzir processamento estranho, administrar o 

processamento essencial e fomentar o processamento generativo 

[13]. 

Com a finalidade de reduzir o processamento estranho, há cinco 

princípios (métodos) para que se aprenda melhor: 1) coerência 

(material irrelevante, mesmo que interessante deve ser excluído ao 

invés de incluído, pois esse material compete por recursos 

cognitivos na memória de trabalho e pode desviar a atenção); 2) 

sinalização (pistas que sinalizam a organização do material devem 

ser adicionadas. A atenção do aprendiz é então guiada para 

elementos essenciais da unidade); 3) redundância (aprende-se 

melhor com gráficos e narração do que com gráficos, narração e 

texto impresso); 4) contiguidade espacial (palavras e imagens 

correspondentes devem ser apresentadas próximas umas das 

outras ao invés de distantes entre si); 5) contiguidade temporal 

(palavras e imagens correspondentes devem ser apresentadas 

simultaneamente ao invés de sucessivamente). 

Três são os princípios para administrar o processamento essencial 

e favorecer o processo de aprendizagem: 1) segmentação 

(apresentar o material em segmentos de acordo com o ritmo do 

aluno, ao invés de uma unidade contínua); 2) pré-formação 

(preceder a unidade com uma formação prévia sobre os termos e 

características dos componentes chaves); 3) modalidade 

(apresentar a unidade usando imagens e palavras faladas, ao invés 

de imagens e palavras impressas. Isto previne o congestionamento 

do mesmo canal sensorial). 

Finalmente, há quatro princípios para se fomentar o 

processamento generativo: 1) personalização (o conteúdo deve ser 

apresentado ao aluno de forma conversacional, ao invés de 

formal); 2) voz (o conteúdo deve ser apresentado com voz 

humana ao invés de voz eletrônica); 3) personificação (apresentar 

o agente na tela com maneirismos similares aos humanos; 4) 

imagem (apresentar a imagem do falante na tela durante a 

aprendizagem, aumentando o sentimento de presença social). 

Os princípios apontados em [12, 13] representam uma importante 

contribuição teórica e empírica à elaboração de materiais didáticos 

digitais. Como forma de demonstrar o alcance desta teoria, 

apresenta-se no Quadro 1 algumas conexões percebidas entre os 

seus princípios e as heurísticas de usabilidade propostas em [16]. 

A elaboração deste quadro teórico muda o foco de análise antes 

restrito a interfaces e sistemas, e passa a considerar os conteúdos 

didáticos propriamente ditos, elaborados por professores autores 

da EaD.  

Quadro 1. Conexões entre os Princípios de Aprendizagem Multimídia e 

Heurísticas de Usabilidade 

Tipos de 
Processamento 

Princípios de 
Aprendizagem 
Multimídia [12, 13] 

Heurísticas de 
Usabilidade [16] 

 

 

 

Processamento 

Estranho 

Coerência Estética e Design 

Minimalista 

Redundância Estética e Design 

Minimalista 

Sinalização 
Consistência e 

Padrões 

Visibilidade do 

status 

Reconhecimento 

Contiguidade Espacial Consistência e 

Padrões 

Contiguidade Temporal Consistência e 

Padrões 

 

 

Processamento 

Essencial 

Segmentação Consistência e 

Padrões 

Acessibilidade 

Pré-Formação Ajuda e 

Documentação 

Modalidade Estética e Design 

Minimalista 

 

 

Processamento 

Generativo 

Personalização Reconhecimento 

Acessibilidade 

Voz Reconhecimento 

Acessibilidade 

Personificação Reconhecimento 

Imagem Estética e Design 

Minimalista 

Os princípios trabalhados em [12, 13] têm inúmeras aplicações 

práticas no design instrucional de materiais didáticos digitais, cuja 

finalidade primordial é aprimorar a aprendizagem do aluno.  

Assim, considerando-se a visão interdisciplinar envolvida na 

construção desses materiais e com base nos princípios discutidos 

anteriormente para o desenvolvimento de materiais didáticos 

digitais, apresenta-se, a seguir, a terceira dimensão implicada 

nesta construção: a dimensão linguística. 

2.3. Dimensão linguística 
A impossibilidade de se estabelecer uma relação direta com o 

aluno em contextos educacionais a distância, compreendendo-se 

suas dificuldades no momento em que têm acesso aos materiais 

didáticos digitais, requer dos autores desses conteúdos o uso de 

uma linguagem específica, tendo em vista compensar a distância 

física entre os participantes envolvidos.  
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Segundo [6], o discurso de uma aula digital deve ser construído 

levando-se em conta o uso de uma linguagem próxima ao leitor, 

que seja clara e objetiva e esteja totalmente adequada à norma 

culta. Isto é corroborado em [20] e em [5]. A primeira referência 

argumenta em favor da renovação do gênero textual sala de aula, 

de um discurso menos academicista para um discurso mais 

envolvente e dialógico. Este é um desafio que se impõe à 

elaboração de materiais didáticos voltados à área das ciências 

exatas, os quais requerem a habilidade dos autores em discutir os 

conceitos com a mesma profundidade e precisão que lhes é 

requerida, mas ao mesmo tempo, contextualizando esses 

conteúdos com a realidade do aluno. Em [5] este mesmo 

argumento  é apresentado, inspirado na Educação Dialógica de 

Paulo Freire, destacando a importância de elementos como 

afetividade, mediação, colaboração, autonomia e criticidade.  

No que concerne à promoção da reflexão crítica por parte do 

aluno/leitor em aulas multimídia, [10] sugere o uso de 

questionamentos para introduzir as temáticas em discussão, além 

do uso de interrogações em todas as unidades textuais. Como 

parte da elaboração do pensamento crítico por parte do 

aluno/leitor, [27] também considera legítimo que sejam citadas e 

referenciadas todas as fontes que inspiraram a escrita do texto. 

Isto porque no contato com diferentes pontos de vista, advindos 

de múltiplas vozes presentes no texto, o estudante tem a 

oportunidade de contrapor os posicionamentos e desenvolver o 

seu próprio. 

Em [27] também é destacada a relevância do suporte 

multissemiótico das aulas digitais, mediante o uso de ilustrações, 

imagens, tabelas e gráficos para além do texto escrito. Além disso, 

[26] enfatiza a importância da inclusão de recursos de hipertexto 

nas aulas digitais. Para este autor, o hipertexto é “uma forma 

híbrida, dinâmica e flexível de linguagem que dialoga com outras 

interfaces semióticas, adiciona e condiciona à sua superfície 

formas de textualidade” (p. 171). Consiste, portanto, em um meio 

pelo qual se pode mediar as relações dos sujeitos na sociedade de 

informação. Assim, o hipertexto é considerado um excelente meio 

interativo, capaz de conjugar diferentes posicionamentos em 

textos escritos para a web. 

Outras estratégias de natureza linguística para a elaboração de 

aulas digitais são acrescentadas em [20]: a presença de um texto 

introdutório em cada aula; a realização de uma conversa prévia 

com o público-alvo, apresentando-lhe os objetivos dos temas a 

serem estudados, de modo explícito; a divisão do texto em tópicos 

(capítulos ou unidades) e a presença de uma síntese ao final de 

cada seção estudada, resgatando os principais tópicos discutidos. 

De forma semelhante ao exercício teórico realizado na seção 2.2, 

são demonstradas, a seguir, algumas conexões percebidas entre os 

aspectos linguísticos discutidos nesta seção e os Princípios de 

Aprendizagem Multimídia de Mayer [12, 13]. Tais relações 

confirmam a natureza interdisciplinar de materiais didáticos 

digitais e enfatizam a necessidade de que o processo de 

elaboração de conteúdos multimídia considere as contribuições de 

diferentes áreas de conhecimento. 

Quadro 2. Conexões entre os Princípios de Aprendizagem Multimídia e 

Aspectos de Natureza Linguística 

Tipos de 
Processamento 

Princípios de 
Aprendizagem 
Multimídia [12, 13] 

Aspectos 
Linguísticos [2, 11, 
20, 26, 27] 

 
Coerência Coesão e Toerência 

Textual 

 

 

Processamento 

Estranho 

Corretude 

Gramatical 

Redundância Hipertextualidade 

Sinalização 
Objetivos 

Fechamento/Anteci

pação 

Contiguidade Espacial Coesão e Coerência 

Textual 

Contiguidade Temporal Coesão e Coerência 

Textual 

 

 

Processamento 

Essencial 

Segmentação Hipertextualidade 

Pré-Formação Hipertextualidade 

Intertextualidade 

Modalidade Hipertextualidade 

 

 

Processamento 

Generativo 

Personalização  

Natureza da 

Linguagem Voz 

Personificação 

Imagem 

Nesta seção, conceitos advindos de diferentes campos de 

conhecimento foram relacionados para uma melhor compreensão 

acerca da construção de materiais didáticos digitais. A essência 

interdisciplinar desses materiais, anteriormente tratados dentro de 

uma perspectiva disciplinar, especialmente ligada à área 

tecnológica, destaca a relevância de estudos empíricos que 

investiguem a presença desses elementos em materiais didáticos 

voltados à Educação a Distância (EaD). 

3. TRABALHOS RELACIONADOS  
Apresentam-se, a seguir, dois estudos que enfatizam a relevância 

de se observarem aspectos interdisciplinares na elaboração de 

materiais didáticos digitais. O primeiro foi conduzido em um 

curso de especialização a distância, voltado para professores de 

Matemática, enquanto o segundo foi desenvolvido no universo 

dos cursos de graduação a distância do Sistema Universidade 

Aberta do Brasil, em uma universidade pública federal. 

O estudo conduzido em [17] apresenta o desenvolvimento de 

materiais didáticos digitais como um dos pilares para uma EaD de 

qualidade. O contexto de investigação foi a disciplina “Mídias 

Digitais para a Educação Matemática II” do Curso de 

Especialização a Distância “Matemática, Mídias Digitais e 

Didática”, da UFRGS. O curso foi ofertado a professores da 

educação básica, cujo objetivo foi desenvolver no aluno/professor 

a percepção das potencialidades do uso de vídeos em sua prática 

docente. Além do uso de vídeos para a sensibilização do aluno, o 

curso também fez uso de um site para a disposição do conteúdo de 

quatro módulos bem como do ambiente virtual de aprendizagem 

Moodle, como suporte à interação. Para a autora, há uma carência 

de conhecimento acerca das potencialidades de uso dos recursos 

educacionais digitais por parte de professores de Matemática da 

educação básica, que possibilitem fortalecer a prática em sala de 

aula. 

O artigo defende que o desenvolvimento de material educacional 

digital (MED) para a EaD atenda aos diferentes estilos de 

aprendizagem dos estudantes, fazendo uso de meios variados, 

além do impresso. Os parâmetros para a elaboração desses 

materiais devem ser centrados no aluno, além de observar a 

usabilidade e propiciar a hipertextualidade e a interação. 

O estudo destaca, ainda, três elementos básicos para a construção 

de material educacional digital: o gráfico (com o poder das 

imagens e da interatividade), o técnico (a partir da observância de 
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critérios de usabilidade), e o pedagógico (a elaboração do 

conteúdo e das interações). A autora descreve que a elaboração do 

MED específico para o ensino de Matemática buscou articular o 

uso de diferentes recursos midiáticos, tais como: textos, imagens, 

animações e vídeos. Ela explica que os textos dos módulos foram 

elaborados em formato de diálogo com o aluno e que o conteúdo 

apresentado oportunizou o fornecimento de informações 

complementares, incentivando a curiosidade dos estudantes. 

A autora conclui que as estratégias utilizadas para a integração das 

mídias ao curso foram eficazes. De acordo com depoimentos de 

estudantes e tutores, o uso de vídeos despertou eficazmente o seu 

interesse. Isto foi atribuído ao potencial comunicacional dos 

mesmos, em conjugar as linguagens falada e escrita como parte do 

processo de comunicação.  

Verifica-se, portanto, a preocupação da autora em apresentar 

contribuições oriundas de diferentes campos científicos ao 

desenvolvimento de MED, quando destaca critérios de 

interatividade, usabilidade, hipertextualidade e critérios 

pedagógicos. 

A pesquisa desenvolvida em [14] contribui nesta mesma direção. 

Apresenta um modelo para a avaliação de materiais didáticos 

digitais com base em experiência anterior dos autores na 

investigação dos materiais de todos os cursos ofertados dentro do 

Sistema UAB pela Universidade Federal de Alagoas. Os autores 

analisaram as disciplinas dos cursos de Licenciaturas em Física, 

Matemática e Pedagogia, e os Bacharelados em Sistemas de 

Informação e Administração Pública, entre os anos de 2007 e 

2009. 

O objetivo da pesquisa consiste em propor critérios de avaliação 

que possam subsidiar ações de concepção, elaboração e edição 

desses materiais, ao mesmo tempo em que apoiem professores 

autores na proposição de suas disciplinas, ministradas a distância.  

Os autores colocam como etapa importante envolvida na 

elaboração de materiais didáticos para a EaD uma fase de 

planejamento, que inclui: o estabelecimento dos objetivos de 

aprendizagem; a seleção e a organização dos conteúdos; o 

planejamento das atividades e a elaboração dos critérios de 

avaliação. Dentre os documentos indicados como parte desta 

etapa os autores recomendam: a elaboração de um Guia Didático 

da Disciplina, um Guia da Tutoria e o projeto das Unidades 

Didáticas ou Módulos. De acordo com os pesquisadores, esses 

módulos devem seguir uma estrutura-padrão, contendo seções 

com funções específicas: Instruções ao Aluno; Palavras Iniciais e 

Apresentação; Atividades, Resumo, Questões para Reflexão; Para 

Saber Mais; Indicações Bibliográficas; Glossário e Créditos. 

Não obstante, a principal contribuição do estudo [14] consiste na 

proposição de um instrumento para a avaliação de materiais 

didáticos digitais, aplicados aos cursos da UAB investigados. Na 

pesquisa, foram analisados os seguintes conteúdos: a) material 

didático impresso; b) material didático audiovisual para rádio, 

computadores, VHS, DVD-ROM e CD-ROM; c) material para a 

internet (material WEB); d) articulação e complementaridade dos 

materiais impresso, audiovisual e para a internet e) materiais 

educacionais que propiciam interdisciplinaridade e 

contextualização dos conteúdos; f) guia de conteúdos para o aluno 

(ementa e metodologia da disciplina); e, g) mecanismos de 

avaliação e auto-avaliação. 

Os autores desenvolveram um instrumento com indicadores que 

podem ser aplicados aos três tipos de materiais citados 

anteriormente (impresso, audiovisual e WEB). Como indicadores 

para os materiais impressos, os autores recomendam: a natureza 

da linguagem praticada (clareza, objetividade, compreensão, 

reflexividade e dialogicidade); fundamentação teórica; indicação 

de referencias; e uso de linguagem hipertextual.  

No que concerne aos materiais WEB, os autores citam os 

seguintes indicadores: estratégias didáticas online; representação 

visual (imagens); uso de figuras e gráficos; apresentação do plano 

da disciplina; uso de outros materiais disponíveis na WEB; uso de 

multimídias e hipertextualidade; e uso de diferentes 

funcionalidades do AVA (Moodle). 

Um terceiro conjunto de indicadores, envolve a análise da 

interdisciplinaridade e da contextualização dos conteúdos: se é 

resultado da produção coletiva de disciplinas; participação de 

todos os sujeitos envolvidos, como autores; e, articulação de 

diferentes recursos tecnológicos e diferentes saberes disciplinares 

(intertextualidade). 

De acordo com a descrição dos elementos apontados no 

instrumento, percebe-se: a preocupação com indicadores 

interdisciplinares, que abrangem desde aspectos linguísticos a 

aspectos tecnológicos, cognitivos e didáticos. 

Por outro lado, o estudo [14] não apresenta os resultados da 

investigação empírica desenvolvida com base nos requisitos, o 

que permitiria compreender os meandros de sua aplicação bem 

como ajudaria a perceber mais precisamente as fragilidades 

encontradas nos diferentes materiais investigados, inclusive nos 

da área de Física. Esta é uma lacuna que a presente pesquisa busca 

contemplar, ao propor um instrumento interdisciplinar e aplicá-lo 

a uma disciplina do Sistema UAB, da área de Física. 

4. O ESTUDO 

Este estudo foi desenvolvido como parte de um projeto de 

monitoria de graduação da Universidade Federal do Ceará. O 

projeto intitulado Materiais Didáticos Digitais como Agentes de 

Redução da Evasão na Graduação a Distância busca compreender 

as possíveis relações entre a qualidade dos materiais didáticos 

veiculados nas disciplinas dos nove cursos de graduação a 

distância desta universidade, e seu índices de evasão. Vinculada 

ao Sistema UAB desde o seu lançamento em 2006, a universidade 

vem ofertando regularmente nove cursos de nível superior, dentre 

eles a Licenciatura em Física. O intuito do projeto é formar um 

corpo de conhecimentos que permita conceder orientações 

teórico-práticas aos professores conteudistas (aqueles que 

elaboram os materiais didáticos digitais) na seleção e 

desenvolvimento de materiais multimídia adequados aos 

propósitos de aprendizagem de seus estudantes, tendo em vista 

um maior nível de engajamento e um menor índice de desistência 

nos cursos. 

Durante o primeiro ano do projeto foram desenvolvidos estudos-

piloto, que investigaram a qualidade dos materiais didáticos em 

cursos de extensão, buscando-se compreender sua relação com a 

evasão nos cursos de formação online voltados para professores-

tutores, candidatos a atuarem no programa [6].  

O projeto se encontra agora em seu segundo ano de execução. 

Nele vêm atuando bolsistas oriundos de diferentes áreas de 

conhecimento, tais como: Licenciatura em Letras, Pedagogia e, 

atualmente, conta com dois bolsistas do Bacharelado em Sistemas 

e Mídias Digitais. Isto viabilizou a construção de um instrumento 

interdisciplinar para a avaliação de materiais didáticos digitais, o 
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qual vem sendo aperfeiçoado ao longo deste segundo ano e 

possibilitou o desenvolvimento do presente estudo. 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar os materiais didáticos 

digitais de uma disciplina de Física, ministrada na modalidade a 

distância, dentro do Sistema UAB, à luz de parâmetros 

tecnológicos e linguísticos. A avaliação dos materiais foi feita 

mediante o uso de um instrumento de análise do tipo checklist, 

cuja descrição será apresentada mais adiante. 

O instrumento foi aplicado à análise das aulas digitais de uma 

disciplina do 5o semestre do curso que foi ofertada entre os meses 

de Janeiro e Junho de 2015. A disciplina encontra-se disponível 

no ambiente virtual SOLAR1, da própria UFC. Possui uma carga-

horária de 96 horas/aula, divididas em 06 aulas, com duração 

média de 20 a 25 dias. Cada aula se subdivide em tópicos, que 

variam em quantidade (entre quatro e seis tópicos). Esta disciplina 

totalizou 26 tópicos. 

O estudo consistiu de duas etapas gerais. A primeira envolveu o 

planejamento e o desenvolvimento do checklist. Na segunda 

etapa, foi feita a aplicação do instrumento para avaliar os aspectos 

tecnológicos e linguísticos dos materiais didáticos da disciplina, 

resultando em gráficos que apontam o nível de adequação das 

aulas aos parâmetros elencados. Cada uma dessas etapas será 

apresentada em detalhes, a seguir. 

4.1. Descrição do Checklist  
O instrumento usado para avaliar os materiais didáticos da 

disciplina de Física foi o checklist. De acordo com [7] checklists 

consistem em listas detalhadas de itens a serem observados em 

alguma etapa do processo de elaboração do material didático 

(projeto, implementação ou utilização).  

A primeira parte do checklist é composta por 06 parâmetros 

tecnológicos, baseados em [4, 13, 16, 23, 25]: Visibilidade do 

Status, Consistência e Padrões, Reconhecimento, Estética e 

Design Minimalista, Ajuda e Documentação, e, Acessibilidade. 

Cada parâmetro contem de um a três itens de avaliação, e serão 

descritos mais adiante, na seção 4.1.1. 

A segunda parte do checklist, que avaliou os indicadores 

linguísticos, fundamenta-se em [10, 11, 20, 26, 27] e é constituída 

por 07 parâmetros, a saber: Objetivos, Corretude Gramatical, 

Natureza da Linguagem, Coesão e Coerência Textual, 

Intertextualidade, Hipertextualidade e Fechamento/Antecipação. 

Cada parâmetro contém de um a quatro itens de avaliação, e serão 

descritos na seção 4.1.2. 

A presença de cada item do checklist nos materiais didáticos foi 

verificada de quatro formas: Sim, significando que o item está 

totalmente contemplado no tópico em análise; Em Parte (EP) é 

atribuído ao item encontrado apenas parcialmente no conteúdo 

analisado; Não, quando o item está ausente; ou Não Aplicado 

(NA), quando o item não se aplica ao material em análise. 

A seguir, a descrição dos dois conjuntos de parâmetros: 

tecnológicos e linguísticos. 

                                                                 
1 http://www.solar.virtual.ufc.br/ 

4.1.1. Parâmetros Tecnológicos do Checklist - 

Parte 1 
O primeiro parâmetro tecnológico se refere à Visibilidade do 

Status (Tabela 1). Este parâmetro indica que o usuário deve 

receber um retorno imediato (feedback) de suas ações sobre o 

conteúdo. Cumpre o propósito de ajudar o estudante a gerenciar 

sua navegação dentro do material didático [13, 16]. 

Tabela 1. Primeiro parâmetro tecnológico do checklist: Visibilidade do 

Status 

1. Visibilidade 
dos Status 

 SIM EP NÃO NA 

1.1 Existe clareza ao 

mostrar que item de 

menu/lista está 

selecionado assim 

como a duração de 

uma animação ou o 

carregamento da 

mesma?  

    

 

O segundo parâmetro tecnológico do checklist foi planejado para 

avaliar a Consistência e Padrões presentes no material didático 

(Tabela 2) e diz respeito à padronização visual e/ou funcional dos 

elementos midiáticos que o compõem [4, 13, 16]. 

Tabela 2. Segundo parâmetro tecnológico do checklist: Consistência e 

Padrões 

2. 
Consistência e 
Padrões 

 SIM EP NÃO NA 

2.1 As mídias 

ligadas 

diretamente ao 

tópico são 

apresentadas 

localmente e de 

forma 

padronizada? 

    

2.2 Os elementos 

textuais seguem 

um padrão na 

quantidade de 

linhas por 

parágrafo e em 

sua 

diagramação? 

    

2.3 Entre os 

parágrafos há 

um 

espaçamento 

padrão para 

facilitar a 

leitura do 

conteúdo por 

parte do 

estudante? 

    

O terceiro parâmetro tecnológico do checklist se refere ao 

Reconhecimento (Tabela 3). Este parâmetro considera as 

estratégias utilizadas para que o aluno faça suas escolhas sem a 

necessidade de forçar a memória para lembrar um comando ou 

ação específica [13, 16]. 
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Tabela 3. Terceiro parâmetro tecnológico do checklist: Reconhecimento 

3. Reconhecimento  SIM EP NÃO NA 

3.1 Há uma 

distinção visual 

clara das áreas 

de conteúdo 

com funções 

diferentes? 

    

3.2 Em conteúdos 

relacionados 

(imagem-texto, 

vídeo-texto, 

texto-texto) os 

itens estão 

organizados de 

forma 

complementar? 

    

 

Já o parâmetro Estética e Design Minimalista se refere à 

densidade visual e/ou informacional presente nos materiais 

didáticos (Tabela 4). Este parâmetro contempla a relevância das 

informações apresentadas, visuais ou textuais, como também a 

organização desses conteúdos, de forma complementar [13, 16, 

23]. 

Tabela 4. Quarto parâmetro tecnológico do checklist: Estética e Design 

Minimalista 

4. Estética e 
Design 
Minimalista 

 SIM EP NÃO NA 

4.1 O material evita o 

excesso de 

informações e a 

sobrecarga 

cognitiva do 

estudante? 

    

4.2 Todos os 

elementos 

(textuais e 

visuais) do tópico 

contribuem com 

informação nova 

relacionada ao 

conteúdo? 

    

 

O quinto parâmetro tecnológico se refere à Ajuda e 

Documentação que deve ser provida a quem utiliza materiais 

didáticos digitais (Tabela 5). Isto é traduzido no fácil acesso às 

informações pelo usuário/estudante, favorecendo a realização das 

atividades de forma eficiente. Este parâmetro pode ser 

contemplado pela disponibilização de tutoriais e/ou rótulos nos 

conteúdos midiáticos, bem como por meio de botões de ajuda 

presentes nas aulas [13, 16]. 

 

 

 

Tabela 5. Quinto parâmetro tecnológico do checklist: Ajuda e 

Documentação 

5. Ajuda e  SIM EP NÃO NA 

Documentação 

5.1 Existem 

tutoriais e 

ajuda que 

auxiliem na 

navegação 

pelos 

conteúdos das 

aulas? 

    

5.2 Caso existam, 

estão bem 

sinalizados e 

visíveis? 

    

 

O sexto e último parâmetro tecnológico do checklist está 

relacionado à Acessibilidade do material didático (Tabela 6). Esta 

acessibilidade é identificada por meio da forma de 

disponibilização dos conteúdos, de tal sorte que esteja acessível 

por qualquer pessoa, inclusive por aquelas com algum tipo de 

deficiência [25]. 

 

Tabela 6. Sexto parâmetro tecnológico do checklist: Acessibilidade 

6. Acessibilidade  SIM EP NÃO NA 

6.1 Nos recursos 

multimídia, 

existem 

legendas e/ou 

descrições 

textuais? 

    

6.2 O material 

didático 

multimídia 

permanece 

acessível com a 

evolução dos 

recursos 

tecnológicos 

(softwares, 

plug-ins, 

navegadores ou 

componentes de 

hardware)? 

    

Passaremos agora a discutir os indicadores de natureza linguística. 

Como citado anteriormente, este conjunto de parâmetros já foi 

previamente validado no estudo [6], tendo sido aplicado aos 

materiais didáticos de um curso de extensão. 

4.1.2. Parâmetros Linguísticos do Checklist - Parte 

2 
O primeiro parâmetro linguístico está fundamentado em [20] e 

avalia a apresentação explícita dos objetivos da aula no texto e a 

coerência desses objetivos com o conteúdo em estudo (Tabela 7). 
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 Tabela 7. Primeiro parâmetro linguístico do checklist: Objetivos. 

1. Objetivos  SIM EP NÃO NA 

1.1 O material 

didático traça 

objetivos de 

aprendizagem e 

alcança esses 

objetivos? 

    

1.2 A temática do 

tópico está 

relacionada aos 

objetivos da aula? 

    

 

O segundo parâmetro linguístico envolve a análise da corretude 

gramatical (Tabela 8), ou seja, a adequação do material didático à 

norma culta da língua portuguesa [27]. 

Tabela 8. Segundo parâmetro linguístico do checklist: Corretude 

gramatical. 

2. Corretude 
gramatical 

 SIM EP NÃO NA 

2.1 O texto está 

plenamente 

adequado à 

norma culta da 

língua 

portuguesa? 

    

O terceiro parâmetro linguístico refere-se à natureza da linguagem 

(Tabela 9). Este parâmetro avalia a presença de elementos de 

aproximação com o leitor, a promoção da interatividade, a 

contextualização dos conteúdos com os interesses do público-alvo 

e o uso de um vocabulário acessível [10, 20, 27]. 

Tabela 9. Terceiro parâmetro linguístico do checklist: Natureza da 

linguagem. 

3. Natureza 
da 
linguagem 

 SIM EP NÃO NA 

3.1 A linguagem do 

material se 

aproxima do 

aluno por meio 

do uso de 

interlocução 

direta, marcas de 

oralidade e/ou 

expressões 

coloquiais? 

    

3.2 O tema do tópico 

é abordado 

fazendo-se uso de 

exemplos ligados 

ao contexto do 

público-alvo? 

    

3.3 Expressões 

eruditas e jargões 

acadêmicos estão 

ausentes, 

evitando-se 

dificuldade na 

construção de 

    

sentido? 

O quarto parâmetro linguístico do checklist envolve a análise da 

coesão e coerência textual (Tabela 10), por meio do uso de 

elementos coesivos (conjunções, pronomes, preposições etc.), 

estrutura dos períodos, e presença de nexo entre os conceitos, 

evitando-se contradições sobre o que é dito [27]. 

Tabela 10. Quarto parâmetro linguístico do checklist: Coesão e coerência 

textual. 

4. Coesão e 
coerência 
textual 

 SIM EP NÃO NA 

4.1 As ideias e 

conteúdos são 

dispostos por 

meio de 

elementos 

coesivos 

(oposição, 

complementação) 

adequados ao 

texto? 

    

4.2 Os períodos que 

compõem os 

textos possuem 

até duas orações 

subordinadas 

intercaladas? 

    

4.3 As ideias e 

conteúdos 

discutidos são 

expressos de 

forma clara e 

precisa (ausência 

de elementos 

contraditórios)? 

    

O quinto parâmetro linguístico refere-se à presença de 

intertextualidade (Tabela 11). Este parâmetro avalia a 

fundamentação do material didático em outros textos e autores por 

meio de citações, referências e paráfrases [20, 27]. 

Tabela 11. Quinto parâmetro linguístico do checklist: Intertextualidade. 

5. Intertextualidade  SIM EP NÃO NA 

5.1 O tópico 

apresenta 

citações a obras 

e autores que 

contribuem de 

forma relevante 

para a 

construção de 

sentido? 

    

5.2 O tópico 

contém 

referências a 

obras e autores 

que colaboram 

para a 

construção de 

sentido? 
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O sexto parâmetro linguístico é a hipertextualidade (Tabela 12). 

Para avaliar a hipertextualidade observa-se nos materiais a 

presença de links de acesso a outros textos (conteúdos 

explicativos ou de complementação), a presença da 

multimodalidade e a constituição de uma leitura não sequenciada 

[11, 26, 27]. 

Tabela 12. Sexto parâmetro linguístico do checklist: Hipertextualidade. 

6. Hipertextualidade  SIM EP NÃO NA 

6.1 O tópico 

contém 

hipertextos que 

complementam 

o conteúdo 

abordado? 

    

6.2 O tópico 

apresenta 

hipertextos que 

proporcionam 

ao público-alvo 

uma leitura não 

sequenciada? 

    

6.3 Há presença de 

diferentes 

recursos 

semióticos em 

uma mesma 

superfície de 

leitura? 

    

6.4 Os conteúdos 

possuem textos 

explicativos 

para palavras-

chave? 

    

O sétimo e último parâmetro linguístico do checklist (Tabela 13) 

analisa o discurso de encerramento das aulas ou unidade didáticas. 

Verifica-se a presença de parágrafos, ao final do texto, que 

retomem o conteúdo discutido e antecipem (ou promovam uma 

ligação) com próximo tema [20, 27]. 

Tabela 13. Sétimo parâmetro linguístico do checklist: 

Fechamento/antecipação. 

7. Fechamento / 
antecipação 

 SIM NÃO EP NA 

7.1 No final de cada 

tópico há um 

parágrafo que 

sintetize os 

conteúdos 

discutidos? 

    

7.2 No final de cada 

tópico há um 

parágrafo que 

antecipe o 

próximo 

conteúdo? 

    

Na próxima sessão, serão apresentados os resultados da aplicação 

do checklist aos materiais didáticos da disciplina de Física. 

4.2. Aplicação do Checklist  
Após o desenvolvimento do instrumento avaliativo de natureza 

interdisciplinar, o mesmo foi aplicado a cada um dos 26 tópicos 

de aula da disciplina de Física. Para constatar a presença dos 

parâmetros no material didático digital analisado, os resultados da 

aplicação do checklist foram registrados em uma planilha do 

Microsoft Excel. Ao final, foram contabilizados os registros de 

Sim, Em Parte (EP), Não e Não Aplicado (NA) para os tópicos 

das aulas. Em seguida, calcularam-se os percentuais de cada 

resposta para se avaliar a satisfação aos parâmetros no material, 

sendo o ideal equivalente a Sim, em todos ou na maioria dos itens 

do checklist. 

Esses resultados serão discriminados, a seguir, em forma de 

gráficos (Gráfico 1 e Gráfico 2), os quais apresentam um 

panorama geral dos parâmetros investigados nos materiais 

didáticos da disciplina de Física. O Gráfico 1 é referente ao 

resultado da aplicação dos parâmetros tecnológicos, e o Gráfico 2 

sintetiza os resultados da aplicação dos parâmetros linguísticos. 

4.2.1.  Análise da Aplicação dos Parâmetros 

Tecnológicos - Parte 1 
 

O Gráfico 1 revela a adequação dos materiais investigados em 

mais de 80% com relação aos parâmetros Consistência e Padrões, 

Reconhecimento e Estética e Design Minimalista. Além disso, foi 

constatada uma adequação parcial com relação ao parâmetro 

Acessibilidade, estando totalmente adequado em quase 48% dos 

tópicos e parcialmente adequado em 13%. Por outro lado, os 

materiais demonstram não contemplar satisfatoriamente os 

parâmetros Visibilidade do Status, em 46% dos tópicos, e Ajuda e 

Documentação, em 48% dos conteúdos analisados.  

           

Gráfico 1. Resultados da aplicação dos parâmetros tecnológicos do 

checklist à disciplina de Física 

A boa adequação dos conteúdos da disciplina de Física aos 

parâmetros Consistência e Padrões, Reconhecimento e Estética e 

Design Minimalista demonstra o potencial dos materiais 

multimídia da disciplina na redução do processamento estranho, 

na administração do processamento essencial e na potencialização 

do processamento generativo, conforme [12, 13].  

No que concerne à redução e processamento estranho, isto se 

verifica pela relação entre o parâmetro Estética e Design 

Minimalista e os Princípios de Coerência e Redundância, 

conforme ilustrado no Quadro 1 apresentado na seção 2 deste 

artigo. Esse parâmetro considera a relevância informacional como 

um fator de grande importância para a manutenção da 

concentração e atenção por parte do aluno [23]. Na análise 

implementada, foi possível constatar que o material se encontra 
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bem organizado e relaciona os conteúdos dispostos (imagem, 

texto e animação) de forma harmoniosa e complementar. 

Além disso, os parâmetros Consistência e Padrões e 

Reconhecimento revelam também uma adequação satisfatória aos 

Princípios de Sinalização, Contiguidade Espacial e Contiguidade 

Temporal conforme [12, 13]. O uso de cores de fundo, caixas e 

ícones são utilizados satisfatoriamente para distinguir áreas com 

funções diferentes dentro do material didático. Este aspecto 

corrobora com [16] na inclusão de elementos que favoreçam a 

associação entre os conteúdos, com base nas cores e 

posicionamento dos demais recursos nas aulas, como por exemplo 

vídeos, animações e imagens situados próximos de elementos de 

mesma temática e/ou contexto. Por conseguinte, o material 

também se adequa ao Princípio de Sinalização, pela presença de 

elementos de organização dos conteúdos. 

Quanto à administração do processamento essencial, os materiais 

demonstraram boa adequação ao Princípios de Segmentação por 

sua relação com o parâmetro Consistência e Padrões. Isto se 

verifica pelo uso de convenções e padrões em gráficos, tabelas, 

navegação e layout, bem como no posicionamento e exibição 

adequados de textos e imagens correlacionados. Este resultado 

favorece a interpretação desses conteúdos e reduz a carga mental 

de trabalho [21]. Além disso, a administração do processamento 

essencial também foi favorecida pela adequação ao princípio de 

Modalidade em virtude dos bons índices obtidos quanto ao 

parâmetro Estética e Design Minimalista. 

Os materiais também potencializaram o processamento generativo 

em virtude de sua adequação aos Princípios de Personalização, 

Voz e Personificação (presença do parâmetro Reconhecimento em 

95% dos tópicos), no uso de linguagem dialogada, 

preferencialmente em voz humana, fazendo o relacionamento e a 

contextualização das mídias utilizadas. Também foi constatada 

boa adequação ao Princípio de Imagem, conforme os resultados 

obtidos quanto ao parâmetro Estética e Design Minimalista. 

Por outro lado, a pouca adequação ao parâmetro Visibilidade do 

Status revela que o material didático não está concedendo ao 

usuário/estudante um bom feedback, ou seja, existe a necessidade 

de que o material de mantenha o usuário informado acerca das 

alterações de estado das ferramentas interativas. Isto favorecerá o 

mapeamento e a navegação realizada, ajudando o 

usuário/estudante a utilizar o material de forma mais eficiente e a 

encontrar satisfação em sua exploração. 

De forma semelhante, o parâmetro Ajuda e Documentação foi 

satisfeito em apenas 10% dos tópicos. Podemos inferir que o 

material não colabora para que estudantes iniciantes possam 

explorar os conteúdos, pois o mesmo não oferece orientações e/ou 

caminhos alternativos para alunos com menos experiência. O 

percentual de 42% na classificação Em parte indica que o material 

disponibiliza algum tipo de ajuda, mas que a mesma não acontece 

de forma frequente e explícita, por vezes passando despercebida, 

o que não favorece o esclarecimento de possíveis dúvidas que 

venham a surgir.  

Conforme [16], a necessidade de apresentar ajuda e documentação 

para o usuário agiliza o acesso às informações e o provê de 

opções de escolha para a consulta sobre algum aspecto que ele 

desconheça. Isto é corroborado em [12, 13], para quem o 

esclarecimento sobre os conceitos centrais aos estudantes de 

determinado conteúdo multimídia constitui uma prática relevante 

para a promoção do aprendizado (Princípio de Pré-Formação). 

No que concerne ao parâmetro Acessibilidade, apenas 48% do 

material o contempla. Durante a investigação percebeu-se que 

nem todas as imagens e vídeos disponíveis nos materiais possuem 

legenda, o que dificulta o acesso por pessoas que usem algum 

programa de leitor de tela. Além disso, o material utiliza algumas 

tecnologias que já estão em desuso atualmente, a exemplo do 

Flash Player 6.0. Também foi constatado que alguns plug-ins 

dificultaram o acesso ao material, por não permitirem que algumas 

animações fossem iniciadas, fatores que precisam ser melhorados 

em futuras edições da disciplina. 

Na próxima seção, procederemos com a análise dos resultados da 

aplicação dos parâmetros linguísticos na disciplina de Física. 

4.2.2.  Análise da Aplicação dos Parâmetros 

Linguísticos - Parte 2 
 

O Gráfico 2 demonstra uma adequação bastante satisfatória dos 

materiais didáticos da disciplina de Física (acima de 75%) com 

relação aos seguintes parâmetros: Objetivos, Coesão e Coerência 

Textual e Hipertextualidade. Os materiais também revelaram boa 

adequação quanto ao parâmetro Natureza da Linguagem, em 65% 

dos conteúdos analisados.  

No que concerne à Corretude Gramatical, os materiais 

demonstraram estar totalmente adequados em 35% dos tópicos de 

aula. Nos demais, a adequação à norma culta da língua portuguesa 

se verificou em parte, pela presença de pequenos erros de 

digitação e acentuação. 

Por outro lado, dois parâmetros demonstraram fortes índices de 

inadequação quanto aos aspectos linguísticos: Intertextualidade, 

inadequado em 62% dos conteúdos e Fechamento e Antecipação, 

ausentes em 98% dos tópicos da disciplina. 

       

Gráfico 2. Resultados da aplicação dos parâmetros linguísticos do 

checklist à disciplina de Física 

Com base no Quadro 2, disposto na seção 2 deste artigo, é 

possível afirmar que os materiais didáticos da disciplina analisada 

coopera com os três tipos de processamentos cognitivos 

envolvidos no aprendizado com conteúdos multimídia, de acordo 

com [12, 13]. 

No que concerne à redução do processamento estranho, isto é 

constatado pela boa adequação dos materiais aos princípios de: 

Sinalização (que corresponde ao parâmetro Objetivos), 

Contiguidade Espacial, Contiguidade Temporal e Coerência 

(correspondentes ao parâmetro Coesão e Coerência Textual) e 

Redundância (que se manifesta por meio da Hipertextualidade).  

O material evidencia explicitamente seus objetivos, conforme [20] 

e os conteúdos dos tópicos guardam relação com os objetivos das 

aulas. Além disso, preserva a coesão e a coerência em seu 

discurso, primando pelo encadeamento lógico-semântico das 
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ideias no texto [27]. Nesta perspectiva, atende ao propósito 

discursivo, sem contradições, e realiza de maneira adequada a 

organização e a articulação das ideias no texto. A presença de 

diferentes recursos semióticos, sem congestionar os canais visual 

e auditivo também pôde ser constatada pela boa adequação dos 

conteúdos da disciplina ao parâmetro Hipertextualidade. 

O uso de recursos de hipertexto também favoreceu a 

administração do processamento essencial, o segundo tipo de 

processamento preconizado por [12, 13], ao preservar os 

princípios de Segmentação, Pré-Formação e Modalidade. O 

hipertexto permite a realização de uma leitura não-linear pelo 

aluno, desta forma segmentando o conteúdo e possibilitando ao 

aluno a exploração dos mesmos em seu ritmo. Esta funcionalidade 

corrobora com o desenvolvimento da autonomia do estudante ao 

promover uma leitura não sequenciada corroborando com [11] e 

[26]. O hipertexto também viabilizou a disponibilização de textos 

em segundo plano, por meio dos quais os autores da disciplina 

concederam explicações sobre palavras-chave aos estudantes. 

Finalmente, pode-se afirmar que os materiais didáticos da 

disciplina de Física potencializaram o processamento generativo 

conforme [12, 13]. Este tipo de processamento ficou evidenciado 

nas aulas pela boa adequação ao parâmetro Natureza da 

Linguagem, que preservou satisfatoriamente os princípios de 

Personalização, Voz e Personificação. 

A linguagem das aulas buscou uma aproximação com os alunos 

por meio do uso de interlocução direta, marcas de oralidade e 

expressões coloquiais. Frequentemente, os autores fizeram uso de 

exemplos do cotidiano, contextualizando a temática da disciplina 

com a realidade dos estudantes [20, 27]. Algumas vezes, 

expressões eruditas e jargões acadêmicos permearam o texto, em 

virtude da natureza científica do campo de conhecimento em 

estudo, o que não impediu a primazia pelo uso de uma linguagem 

dialógica e reflexiva ao longo dos tópicos.   

Por outro lado, o estudo constatou que os materiais carecem de 

adequação quanto à Corretude Gramatical, ainda que esta 

inadequação tenha se manifestado em pequenos equívocos de 

acentuação e digitação. De acordo com [27], o cometimento de 

tais equívocos pode prejudicar a compreensão do texto e gerar 

falta de credibilidade no material didático. 

Fragilidade semelhante foi constatada quanto aos aspectos de 

Intertextualidade. A menção explícita às referencias utilizadas 

para a construção do texto possibilitaria aos estudantes o acesso a 

diferentes perspectivas teóricas, com base nos autores 

referenciados, favorecendo o desenvolvimento do pensamento 

crítico, da reflexão bem como o aprofundamento dos 

conhecimentos dos estudantes como argumentam [20] e [27]. 

Em [20] e [27] também é destacada a importância do uso de 

parágrafos de Fechamento e Antecipação, recurso praticamente 

não utilizado pelos autores da disciplina analisada. O uso de tais 

recursos ajudaria os alunos a relacionarem os conteúdos estudados 

com novos conceitos a serem aprendidos, favorecendo uma 

exploração mais produtiva e estimulante do material didático.  

5. CONCLUSÕES 
O objetivo deste estudo consistiu em apresentar à comunidade 

científica um checklist interdisciplinar para o desenvolvimento e a 

avaliação de materiais didáticos digitais. O instrumento foi 

aplicado a uma disciplina do curso de Física (Sistema UAB/UFC), 

demonstrando coerência interna e rigor teórico, ao serem 

identificados todos os parâmetros elencados nos conteúdos 

analisados, em diferentes percentuais de manifestação. O rigor 

teórico ficou constatado na confirmação de resultados anteriores 

apontados em pesquisas provenientes de diferentes campos de 

conhecimento envolvendo materiais didáticos digitais. Buscou-se 

investigar os mais variados aspectos envolvidos na elaboração 

desses conteúdos, desde elementos de natureza tecnológica, tais 

como usabilidade e acessibilidade, e linguísticos, a exemplo de 

hipertextualidade e intertextualidade.  

Os resultados indicaram a adequação dos materiais da disciplina 

de Física seja com relação aos aspectos de natureza tecnológica 

(Consistência e Padrões, Reconhecimento e Estética e Design 

Minimalista), seja de natureza linguística (Objetivos, Coesão e 

Coerência Textual, Hipertextualidade e Natureza da Linguagem). 

Estes parâmetros cooperaram conjuntamente para a manifestação 

dos processos cognitivos que ocorrem durante a aprendizagem 

com conteúdos multimídia [12, 13], e discutidos na seção 4.2. 

Do ponto de vista tecnológico, o processamento estranho foi 

evitado na medida em que o material se encontra bem organizado 

e relaciona os conteúdos dispostos (imagem, texto e animação) de 

forma harmoniosa e complementar. Cores de fundo, caixas e 

ícones são utilizados satisfatoriamente para distinguir áreas com 

funções diferentes dentro dos tópicos de aula. Quanto ao aspecto 

linguístico, excluiu-se o processamento estranho ao serem 

evidenciados explicitamente os objetivos das aulas e os conteúdos 

guardarem relação com os objetivos propostos. Os materiais 

também preservaram a coesão e a coerência em seu discurso, 

evitando o uso de contradições e articulando satisfatoriamente as 

ideias no texto.  

Por sua vez, a administração do processamento essencial que se 

destina a representar os conteúdos essenciais integrados dentro da 

complexidade do material didático ficou evidente, do ponto de 

vista tecnológico, pelo uso de convenções e padrões em gráficos, 

tabelas, navegação e layout, bem como no posicionamento e 

exibição adequados de textos e imagens correlacionados. Este 

resultado favorece a interpretação dos conteúdos e reduz a carga 

mental de trabalho pelo estudante. Do ponto de vista linguístico, o 

uso de recursos de hipertexto também colaborou com o 

processamento essencial, ao permitir a realização de uma leitura 

não-linear pelo aluno, desta forma segmentando o conteúdo e 

possibilitando-lhe a exploração do mesmo conforme seu interesse. 

Finalmente, o processamento generativo, necessário a um 

entendimento mais aprofundado dos temas e mobilizado pela 

motivação do aprendiz ficou notório no uso de uma linguagem 

dialogada, preferencialmente em voz humana, buscando-se 

relacionar e contextualizar as mídias utilizadas. Os autores 

primaram pelo uso de uma linguagem próxima aos alunos por 

meio de interlocução direta e marcas de oralidade. Também 

incluíram frequentemente exemplos do cotidiano, 

contextualizando a temática da disciplina com a realidade dos 

estudantes. 

Espera-se com este estudo contribuir tanto com a literatura da área 

como também com o trabalho de professores autores 

comprometidos com o desenvolvimento de materiais didáticos de 

qualidade para a EaD. 

6. TRABALHOS FUTUROS 
A interferência dos aspectos frágeis identificados no material para 

o aprendizado e a motivação dos alunos (poucos elementos de 

ajuda, inadequação à norma culta e ausência de referências ao 
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final de cada tópico) constitui elemento importante e de interesse 

dos pesquisadores, o qual será investigado em trabalhos futuros. 

Assim, pretende-se aprofundar o estudo sobre a relação entre os 

conceitos de usabilidade e aprendizagem multimídia em materiais 

didáticos digitais com o engajamento/interesse dos estudantes em 

cursos a distância e possíveis impactos sobre a evasão. 
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ABSTRACT 
The use of technology in educational institutions, particularly 

mobile devices, is a global trend; with different input peripherals 

such as cameras, microphones, touch screens or pen sensitive 

screens, these devices enable the building of texts composed of 

different forms of representation – images, audio and video, as 

well as written and spoken language – called multi-semiotic or 

multimodal texts. This paper presents a preliminary survey of 

tools that support multimodal texts and a feasibility study for the 

construction of a Multimodal Editor in order to understand and 

gather data about how students use mobile devices to take notes, 

how to access the recorded material for later study and how to use 

them to draw up a multi-semiotic text. The study included 13 

participants using 5 tablets, 4 smartphones and 4 laptops and, 

although participants reported some difficulties about the 

applications’ user interfaces and limitations about the used 

devices, the results point the interest in this type of tool. 

RESUMO 
O uso da tecnologia nas escolas, em especial dos dispositivos 

móveis, é uma tendência mundial. Equipados com diferentes 

periféricos de entrada como câmeras fotográficas, microfones, 

telas sensíveis ao toque ou a caneta, os dispositivos móveis 

possibilitam a elaboração de textos compostos por diferentes 

formas de representação – imagens, áudios e vídeos, além da 

língua escrita e falada – chamados de textos multissemióticos ou 

multimodais. No entanto, no contexto escolar, a produção desse 

tipo de texto por alunos ainda é pouco expressiva, embora 

crescentemente, eles estejam expostos a esse tipo de textualidade. 

Neste artigo apresentamos um levantamento de ferramentas que 

suportam textos multimodais e um estudo de viabilidade para a 

construção de um Editor Multimodal com o objetivo de 

compreender e coletar dados sobre como os alunos utilizam os 

dispositivos para fazer anotações, como acessam o material 

armazenado para posterior estudo e como os utilizam para 

elaborar um texto multissemiótico. O estudo envolveu 13 

participantes usando 5 tablets, 4 smartphones e 4 laptops e, 

apesar dos participantes relatarem dificuldades encontradas em 

relação à interface das aplicações e limitações dos dispositivos 

usados, os resultados apontam o interesse por este tipo de 

ferramenta.  

Categories and Subject Descriptors 
K.3.m [Computers and Education]: Miscellaneous. 

General Terms 
Design, Human Factors. 

Keywords 
Textos multimodais, multimodalidade na interação, dispositivos 

móveis, aplicação para ensino e aprendizagem. 

1. INTRODUÇÃO 
A complexidade e a diversidade de contextos socioculturais em 

que a escrita se faz presente, bem como a crescente popularização 

das TICs, mudou substancialmente o texto escrito, especialmente 

aqueles que circulam na mídia em geral e na internet. São 

considerados textos multissemióticos ou multimodais pelo fato de 

apresentarem diferentes formas de representação – imagens, 

áudios e vídeos, além da língua escrita e falada – o que interfere 

na interpretação de seu sentido [1]. A presença dos jovens em 

redes sociais na internet oferece uma ampla gama de exemplos do 

tipo de conteúdo que produzem, por vezes, com o auxílio de 

dispositivos relativamente simples e baratos, como é o caso de 

alguns smartphones e tablets usados para capturar semioses 

variadas, como desenho, foto, áudio e vídeo. No contexto escolar, 
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no entanto, a produção desse tipo de texto por alunos ainda é 

pouco expressiva, embora crescentemente eles estejam expostos a 

esse tipo de textualidade, o que inclui o uso do livro didático. 

Assim, podemos dizer que os alunos são leitores de textos 

multissemióticos, o que requer habilidades de leitura 

diferenciadas [2], mas são pouco convocados a serem autores 

desse tipo de texto. Nossa hipótese é a de que o desenvolvimento 

de um Editor Multimodal (de código livre) para apoio à produção 

desses textos pode ser um passo importante nessa direção uma vez 

que pesquisas recentes mostram que os dispositivos móveis, com 

múltiplas modalidades de interação, têm tido uma inserção cada 

vez maior nas escolas do mundo inteiro.   

A pesquisa da OECD (Organisation for Economic Co-operation 

and Development)1 revela como estudantes do mundo inteiro 

acessam e utilizam dispositivos nas escolas, como esse uso 

evoluiu nos últimos anos e como as escolas estão integrando TICs 

nas experiências de aprendizado dos estudantes [3].  Em 2012, 

96% dos estudantes de 15 anos de idade tinham computador em 

casa e 72% usavam desktop, laptop ou tablet na escola. A 

pesquisa mostrou que os alunos que usavam computadores 

moderadamente na escola tinham tendência a obter melhores 

resultados acadêmicos se comparados a alunos que usavam 

raramente. Entretanto, alunos que usavam computadores com 

muita frequência na escola tendiam a apresentar resultados piores 

de aprendizado [3]. Esse resultado aparentemente paradoxal é um 

indicativo de que o uso da tecnologia deve ser associado a outras 

práticas escolares para que resultados positivos em termos de 

aprendizagem sejam alcançados.  

A pesquisa mostra também que as atividades que os alunos 

realizam com mais frequência são: usar e-mail; navegar na 

internet para fazer pesquisas/trabalhos escolares; fazer download, 

upload ou consulta de material no site da escola ou do professor; 

postar trabalhos no site da escola; praticar ou repetir lições (tais 

como estudo de língua estrangeira ou matemática); fazer tarefas 

de casa; realizar trabalhos em grupo e comunicar-se com colegas 

[4]. Os dados mostram ainda que cada vez mais as escolas optam 

pelos dispositivos móveis, pois esses oferecem uma flexibilidade 

maior quando comparados aos desktops. Em 2012, os desktops 

foram o tipo de computador mais comum nas escolas, mas a 

porcentagem de alunos com acesso a laptop nas escolas aumentou 

em 8 pontos entre 2009 e 2012, enquanto no mesmo período, a 

porcentagem de alunos com acesso a computadores desktop 

diminuiu em 3 pontos percentuais. Em 2012, 43% dos alunos, em 

média, tiveram acesso a laptops na escola e 11% tiveram acesso a 

tablets [4]. Embora os smartphones não tenham sido considerados 

na pesquisa, supomos que o índice de usuários seria elevado.   

A pesquisa mostra que o uso da tecnologia nas escolas, em 

especial dos dispositivos móveis, é uma tendência mundial. Em 

nosso trabalho procuramos contribuir com essa tendência com o 

intuito de motivar os alunos a tornarem-se produtores de textos 

multissemióticos. 

Neste artigo apresentamos um estudo de viabilidade sobre um 

Editor Multimodal para contextos educacionais. Procuramos 

responder a perguntas do tipo: o que os jovens registram quando 

têm em mãos smartphones, tablets e laptops em sala de aula; 

como fazem esses registros; com quais finalidades. Em relação à 

                                                                 

1 A OECD é uma organização formada por 34 países 

(http://www.oecd.org/about/membersandpartners/). Os dados da 

pesquisa são referentes aos dispositivos da própria escola, sem 

considerar os dispositivos pessoais dos alunos. 

elaboração de textos multissemióticos interessa-nos saber como os 

produzem e quais tecnologias utilizam. Nossa expectativa é a de 

que essas respostas poderão nos auxiliar a estudar que tipo de 

conteúdo é produzido por alunos no contexto escolar 

considerando seus aspectos linguísticos (tipos de semioses 

utilizadas e formas de composição), bem como a aceitabilidade 

dos dispositivos/aplicações que utilizam e as possíveis relações 

entre esses dois fatores. Supomos que diferentes formas de 

interação com as interfaces dos dispositivos e das aplicações 

utilizadas podem, eventualmente, interferir na produção do 

conteúdo, considerando tanto as especificidades do modo como se 

opera o dispositivo (via toque, caneta ou mouse) quanto os 

propósitos comunicativos do texto. 

Para Nielsen [5], a aceitabilidade geral de um sistema é composta 

pela aceitabilidade social e a aceitabilidade prática. Um dos 

conceitos relacionados à aceitabilidade prática é o usefulness, que 

diz respeito ao fato de um sistema poder ser usado para atingir um 

determinado objetivo, abrangendo as noções de utilidade e de 

usabilidade. A usabilidade, um dos aspectos a serem observados 

no desenvolvimento do Editor Multimodal, é a combinação de 

fatores como: facilidade do usuário em aprender um sistema, 

eficiência do sistema, facilidade do usuário em se lembrar como 

se usa a interface do sistema, baixo índice de erros na interação 

com a interface do sistema e grau de satisfação do usuário em 

relação ao sistema. Assim, para se desenvolver uma aplicação com 

boa usabilidade em contexto de multidispositivos, deve-se 

considerar as diferentes modalidades de interação tal como 

propomos no Editor Multimodal [6]. 

Este artigo está dividido da seguinte maneira: a seção 2 apresenta 

um background com a definição de multimodalidade em relação 

aos textos (também referenciados como multissemióticos) e em 

relação à interação homem/computador. A seção 3 apresenta um 

levantamento preliminar de editores, supostamente, multimodais. 

A seção 4 descreve a metodologia utilizada para avaliação de 

viabilidade do Editor Multimodal, o que inclui a apresentação de 

uma dinâmica. A seção 5 apresenta os resultados da avaliação de 

viabilidade com base nos dados extraídos da dinâmica. A seção 6 

apresenta uma discussão, apontando os resultados alcançados e as 

limitações deste estudo. Finalmente, a seção 7 conclui este artigo 

e apresenta direcionamentos para trabalhos futuros. 

2. TECNOLOGIAS MÓVEIS, TEXTOS 
MULTISSEMIÓTICOS E INTERAÇÃO 
MULTIMODAL 
Multimodalidade no âmbito desse artigo se refere tanto ao tipo de 

texto que articula diferentes formas de representação, além da 

própria escrita, com base em teorias da Linguística, quanto ao tipo 

de interação entre usuário e dispositivo (uso de toque, caneta, 

mouse, teclado), com base em estudos da área de Interação 

Humano-Computador (IHC). Para evitar essa ambiguidade 

reservamos o termo multissemiótico para falarmos dos textos e 

multimodalidade para nos referirmos à interação 

usuário/dispositivo. 

A portabilidade das tecnologias móveis abre novas possibilidades 

para a multimodalidade nas duas acepções. O uso de tablets no 

Ensino Médio, por exemplo, desde 2012, vem sendo incentivado 

pelo Ministério da Educação, por intermédio do Projeto Educação 
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Digital – Política para computadores interativos e tablets2. O 

mesmo não acontece com os smartphones que ainda são vistos 

mais como uma ferramenta de entretenimento do que de uso 

educacional. No Brasil, estados como Pernambuco, Rio de 

Janeiro, Goiás, São Paulo, entre outros, sancionaram leis que 

proíbem o seu uso em sala de aula.  

No entanto, a popularidade dos smartphones entre os jovens, do 

nosso ponto de vista, poderia ser bem aproveitada do ponto de 

vista educacional. Segundo reportagem do Olhar Digital3, datada 

de janeiro de 2015, o Brasil é o sexto país com maior número de 

smartphones no mundo. Pesquisa Datafolha encomendada pelo 

jornal Folha de São Paulo, divulgada pelo site de notícias O 

Tempo4 em julho de 2015, ouviu 2.437 pessoas entre 

adolescentes, jovens e adultos de 175 municípios e mostra que 

entre os brasileiros de 16 a 24 anos 78% têm o próprio 

smartphone ou moram em uma casa com um desses aparelhos. O 

levantamento Millennial Survey realizado pela Telefônica junto a 

jovens de todo o mundo, divulgada pela Exame.com5 em outubro 

de 2014, mostra que dos entrevistados pela pesquisa no Brasil, 

78% dizem ter e usar um smartphone e 42% declaram usar um 

tablet, números comparáveis aos da Europa Ocidental e EUA e 

que superam o uso de PCs (69%). 68% dos brasileiros usuários de 

smartphones dizem utilizá-lo para acessar redes sociais, 60% para 

ler notícias, 57% para fazer ligação telefônica, 56% para enviar 

mensagens de texto, 51% para assistir a vídeos online, 40% para 

postar vídeos, 37% para fazer vídeos e fotos, 31% para jogar, 30% 

para streaming de vídeo, 24% para fazer uma transação financeira 

e 20% usam para comprar. No entanto, apenas 5% usam os 

dispositivos para atividades avançadas, como educação à 

distância, fóruns de discussão, entre outras. De qualquer forma, é 

interessante notar que uma considerável parcela de jovens 

brasileiros (37%) usa seus aparelhos para criar algum tipo de 

conteúdo, em geral, imagético (fotos e vídeos) e é esse tipo de 

autoria, com finalidades educacionais, que nos interessa 

incrementar com o desenvolvimento do Editor Multimodal, e que 

pode incentivar a propagação do que tem sido chamado de mobile 

learning ou m-learning. Assumimos que a mobile learning se 

relaciona mais com o aprendiz do que com tecnologia, já que é o 

aprendiz quem se desloca; ele é o cento do aprendizado e a 

tecnologia permite que ele aprenda em qualquer contexto [7]. 

O texto multissemiótico não é uma novidade. O famoso Livro das 

Horas – livro de oração para laicos criado no final da idade média 

na Europa – pode ser considerado multissemiótico pela presença 

de pinturas em miniaturas e texto escrito. No entanto, as 

tecnologias e, em especial, as móveis, facilitam muito a produção 

de textos e hipertextos que incluem diferentes tipos de recursos 

expressivos, além da escrita.  

Os textos multissemióticos mais comuns (e antigos) são os que 

agregam texto escrito e imagens e ainda hoje são fartamente 

utilizados em jornais, revistas, propagandas (Figura 1). Na 

internet circulam os chamados hipertextos cuja interpretação e 

produção requerem, além de domínio da escrita tradicional, outras 

habilidades ou multiletramentos [8]: saber utilizar os links, saber 

interpretar ícones e também aprender a atribuir sentido 

                                                                 

2 portal.mec.gov.br/busca-geral/215-noticias/568057805 /17479-inisterio-

distribuira-tablets-a-professores-do-ensino-medio (acesso em 

17/09/2015). 
3 olhardigital.uol.com.br  (acesso em 17/09/2015). 
4 www.otempo.com.br (acesso em 17/09/2015). 
5 exame.abril.com.br/tecnologia (acesso em 17/09/2015). 

articulando diferentes tipos de informação: texto verbal, vídeo, 

arquivos de som, imagem etc. (Figura 2). 

 

Figura 1. Texto datado de 1925 que agrega escrita e imagem6. 
 

 

Figura 2. Hipertexto. 
 

O texto multissemiótico, produto da era digital/tecnológica, afeta 

não só as práticas sociais que envolvem a comunicação, mas 

também promove mudanças na própria linguagem [2]. De forma 

análoga a que aconteceu no passado remoto, quando o homem 

inventou diferentes tipos de escrita até chegarmos ao alfabeto tal 

como o conhecemos, é possível que no futuro a elaboração de 

textos multissemióticos seja uma atividade corriqueira, isto é, 

possível de ser feita tal como hoje escrevemos à mão ou digitamos 

em nosso laptop. A questão, portanto, é que mais lemos textos 

multissemióticos do que, efetivamente, produzimos textos desse 

tipo.  

Em sala de aula, a forma usual de armazenar conteúdos é por meio 

do registro em cadernos, fato corroborado pelo presente estudo 

(veja seção 5.1). Mais recentemente, temos relatos de alunos que 

usam seus smartphones para gravação do áudio das aulas para 

posterior transcrição ou fotografam desenhos e esquemas feitos 

pelo professor na lousa; os alunos que utilizam tablets, além de 

armazenarem esse tipo de informação (áudio e imagem) também 

fazem anotações usando caneta ou teclado. Usar um ou outro 

modelo de smartphone ou de tablet também interfere no modo 

como ocorre a captura de informações, a depender da(s) 

modalidade(s) de interação disponibilizada(s) pelo aparelho.   

A expressão “modalidades de interação”, na área de IHC, refere-

se ao modo como uma entrada do usuário ou uma saída do 

                                                                 

6 Foto disponível sob licença creative commons 2.0. Créditos para Beira 

Mar 1925 Propagandas. Disponível em http://www.flickr.com/ 

photos/7477245@N05/15735976924. 
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sistema são expressas. Para Alty e McCartney [9], o modo de 

comunicação se refere ao canal usado por duas entidades 

diferentes que interagem. Nos termos de Nigay e Coutaz [10], 

trata-se de um método de interação que um agente usa para 

alcançar uma meta cuja modalidade pode ser especificada em 

termos gerais como “usando fala” ou em termos mais específicos 

como “usando microfone”.  

Destacamos, dentre as formas de interação existentes, cinco delas 

pelo fato de serem as mais comuns nos dispositivos 

computacionais. Todas elas podem funcionar de maneira 

independente ou conjugada: teclado, mouse, caneta, toque e 

gestos. As três últimas são mais utilizadas em dispositivos móveis, 

embora quase todos eles tenham, também, um teclado físico ou 

virtual.    

O teclado, formado por um arranjo de teclas representando letras, 

números, símbolos e outras funções, é um periférico utilizado para 

a entrada manual de dados e comandos. O mouse é utilizado para 

movimentar o ponteiro em interfaces WIMP (window, icon, menu, 

pointing device) e realiza quatro tipos de operações: movimento, 

clique, duplo clique e “arrastar e largar”. O uso conjugado de 

teclado e mouse é o principal meio de entrada de dados em 

computadores desktop. O uso do mouse e a interface GUI são, na 

opinião de Teiche e colegas [11], uma das principais razões para a 

grande penetração dos computadores.  

A caneta tem um formato semelhante ao da caneta comum e é 

chamada de stylus. As interfaces de usuário para computação 

baseada em caneta ou pen-based computing podem ser 

implementadas de várias maneiras, com destaque para o uso da 

caneta como (i) periférico de apontamento, quando suas ações são 

mapeadas para ações das interfaces gráficas, como mover o 

ponteiro, acionar elemento de interface, selecionar e arrastar; e 

para (ii) manipulação direta e reconhecimento de escrita 

manuscrita ou gestos. Assim, a caneta pode dispensar a habilidade 

para teclar quando se usa um computador; ao invés disso, o 

usuário pode simplesmente escrever ou desenhar e o computador 

pode reconhecer e agir após receber a entrada [12]. Isso nos 

parece bastante oportuno para o registro de aulas, já que se 

aproxima da forma mais usual de armazenamento de conteúdos no 

contexto escolar. Ainda nessa direção, Kurtenbach [12] afirma 

que a caneta continuará a ser essencial para tarefas como 

rascunhar e anotar livremente e é nessas aplicações que obtém 

sucesso. Embora o teclado seja largamente usado, especialmente 

pelos usuários de desktops, e permita uma rápida digitação e 

elaboração de textos estruturados em tópicos, a caneta tem se 

mostrado muito importante pelo fato de permitir o registro e a 

organização de ideias, problemas e soluções de maneira mais 

natural e informal, como uma espécie de “rascunho mental” [13]7, 

extremamente importante para o aprendizado. A caneta também se 

mostra especialmente útil para algumas áreas do conhecimento, 

como ocorre na resolução de grandes e complexos cálculos, 

quando é necessário registrar os passos feitos e desenhar 

diagramas que explicam a resolução do problema [14]. 

O toque, modalidade do tipo tátil, usa sensores para identificar 

uma ou mais regiões de uma superfície na qual, em geral, um ou 

                                                                 

7 Os rascunhos são de fundamental importância para a escrita, por 

exemplo. A evolução dos rascunhos em direção a uma versão final 

reproduz o nosso processo mental, tendo o planejamento uma função 

importante no discurso escrito. Quando dizemos a nós mesmos o que 

vamos escrever, estamos fazendo um rascunho, embora apenas em 

pensamento, um discurso interior [13]. 

mais dedos entram em contato. Existem várias tecnologias para 

possibilitar a interação por toque, com características de tempo de 

resposta diferentes ou possibilidade de entrada de apenas um ou 

vários toques simultâneos ou multitoques. 

A modalidade conhecida como “gestos” pode utilizar tanto a 

movimentação da caneta (pen-based gestures) quanto de um ou 

mais dedos (touch gesture e multi touch gesture, respectivamente) 

na tela e lhes atribuir significado. A interação por gestos, 

portanto, pode ser compreendida como “movimentos expressivos, 

significativos do corpo, isto é, movimentos físicos dos dedos, 

mãos, braços, cabeça, face ou corpo que têm a intenção de passar 

informação ou interagir com o ambiente” [15], sendo mais comum 

as interfaces que utilizam gestos das mãos e da face. 

Bernsen [16] afirma que duas modalidades não são equivalentes, 

pois elas diferem em relação a pontos fortes e fracos de 

expressividade e, também, em relação aos sistemas perceptual, 

cognitivo e emocional do ser humano. Também é importante 

compreender que a mudança de dispositivo pode acarretar em 

mudança de plataforma e/ou de modalidade. Em termos de 

usabilidade de um sistema, portanto, podemos encontrar dois 

tipos de problemas de interação quando mudamos de dispositivo: 

os advindos da mudança de modalidade e os advindos da 

mudança de plataforma [17].  

Tendo em vista os aspectos descritos nesta seção, a proposta do 

nosso trabalho é estreitar as relações entre o que se faz na vida em 

sociedade (uso de tablets e smartphones com vários propósitos) e 

o que se faz em sala de aula. Os textos multissemióticos, também 

abundantes na web, com elementos de diferentes tipos, podem ser 

bem aproveitados no processo de ensino-aprendizagem por 

professores e alunos, pelo fato de permitirem diferentes formas e 

representação do conhecimento. 

3. EDITORES MULTIMODAIS: 

LEVANTAMENTO PRELIMINAR 

Considerando nosso propósito, achamos relevante proceder a um 

levantamento preliminar a respeito de aplicativos para 

dispositivos móveis com potencial para a produção de textos 

multissemióticos. Todos os aplicativos passaram por um pré-teste 

realizado por um mesmo usuário utilizando o Tablet Samsung 

Galaxy Note 10.1 Modelo GT-8000, com Android versão 4.4.2 

para verificar se suportam ou não, em um único documento: 

inserção de textos (por meio de teclado físico ou virtual) e/ou 

imagens, fotografar e/ou inserir fotografias, anexar e/ou gravar 

áudio, anexar e/ou gravar vídeos, inserir links, desenhar 

livremente (incluindo escrita à mão), como mostra a coluna 

FUNCIONALIDADES E MÍDIAS da Tabela 1. A coluna 

denominada SIST. OPER. mostra a compatibilidade entre a 

aplicação e as famílias iOS, Android, Windows e se ela funciona 

na web. 

A plataforma que suporta o maior número de aplicações das 

levantadas é a Android. O funcionamento das aplicações depende 

da versão do sistema operacional (SO), considerando o 

crescimento do desenvolvimento desses programas. As aplicações 

assinaladas nas subcolunas de SIST. OPER. (Tabela 1) funcionam 

nos seguintes dispositivos: iPad e iPhone (iOS); smartphone e 

tablet (Android), Windows Phone e Windows SO (Windows). O 

Evernote é o único aplicativo que disponibiliza uma extensão para 

navegadores. O Evernote, o Google Keep e One Note podem ser 

acessados por meio de seus sites. 
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Observe-se ainda na Tabela 1 que as duas primeiras aplicações, 

FiiNote e Evernote, respectivamente, são as mais completas em 

termos de semioses: suportam texto, imagem, permitem 

fotografar, anexar e gravar áudio, inserir links, desenhar 

livremente. A diferença entre os dois é que o primeiro (FiiNote), 

além de permitir anexar vídeos, permite também gravá-los. O 

Google Keep não suporta vídeo e desenho livre; enquanto o One 

Note não suporta anexar áudio e anexar ou gravar vídeo. Skitch, 

MyScript Smart Note, Squid e Genial Writing 2, permitem juntar 

texto, imagem, fotografia e desenho livre. Já, o Write, o Bloco de 

Notas + e o Lectures Notes são aplicações mais restritas. 

Tabela 1: Sistema Operacional, Funcionalidades e Mídias 
presentes em aplicações para dispositivos móveis. 

 

Procuramos saber também quais modalidades de interação são 

suportadas pelas aplicações, lembrando que utilizamos o Tablet 

Samsung Galaxy Note com o qual se pode usar toque e caneta, 

inclusive para digitar textos por meio de teclado virtual. A Tabela 

2 mostra as modalidades de interação encontradas.  

 

Tabela 2. Modalidades de interação das aplicações. 

Aplicativos Caneta Toque Teclado 

FiiNote    

Evernote    

Google Keep    

One Note    

Skitch    

MyScript Smart Note    

Squid    

Genial Writing 2    

Write    

Bloco de Notas +    

Lecture Notes    

 

A maior parte das aplicações, como se pode notar, suporta 

múltiplas modalidades, uma tendência em termos de 

desenvolvimento. 

A nossa expectativa é a de que o nosso Editor Multimodal possua 

todas as funcionalidades levantadas com o objetivo de registrar e 

produzir informações utilizando diferentes tipos de mídias. Para 

tanto, o editor deverá agregar várias modalidades de interação 

(toque, caneta, teclado e mouse) e funcionar em várias 

plataformas, isto é, poder ser acessado por laptops, tablets e 

smartphones. Pretendemos, ainda, que o editor seja acessado via 

web e tenha código livre, diferenciais importantes quando 

comparados aos editores multimodais que aqui apresentamos. 

Essas duas últimas características proporcionarão flexibilidade de 

uso ao editor, pois ele poderá ser melhorado e reutilizado por 

aplicações web em geral. 

4. METODOLOGIA: DINÂMICA PARA 
AVALIAÇÃO DE VIABILIDADE 
Como procedimento metodológico planejamos e executamos uma 

dinâmica com o intuito de avaliar a viabilidade do editor 

multimodal, isto é, perceber se potenciais usuários desejam ou 

precisam de um editor desse tipo.  

A dinâmica foi realizada no dia 22 de maio de 2015 e dela 

participaram 17 pessoas que exerceram os seguintes papéis:  

• 1 professor que apresentou uma aula de 15 minutos, 

utilizando projetor multimídia e quadro branco.  

• 13 alunos que registraram a aula, cada um portando um 

dispositivo móvel que podia ser um smartphone, um tablet 

ou um laptop. 

• 3 pesquisadores que conduziram a dinâmica e são 

responsáveis pela investigação, o que inclui o planejamento 

da própria dinâmica; a observação e o registro online das 

atividades realizadas pelos alunos; a elaboração, aplicação e 

análise de questionários sobre o perfil dos alunos e suas 

percepções durante a realização de duas atividades previstas 

pela dinâmica.  

A dinâmica foi dividida em duas fases: na primeira delas o 

professor fez uma exposição com duração média de 15 minutos, 

com apoio de projeção de slides e lousa branca. Os slides foram 

disponibilizados previamente para os alunos que desejassem 

acompanhar a aula por meio de seu dispositivo móvel. Os 13 

alunos portavam um dispositivo móvel que deveria ser utilizado 

para capturar/armazenar o que fosse necessário ou relevante da 

aula para poderem estudar posteriormente. Quatro alunos 

utilizaram laptops (dois Vostro e um Asus X450L, todos com 

sistema operacional Windows, e um Mac), 5 utilizaram tablets 

(sendo 4 do modelo Samsung Note 10 e um do modelo Windows 

Surface RT) e 4 utilizaram smartphones (sendo um Moto G 

Primeira Geração, um Samsung Galaxy 2, um Smartphone Nexus 

4 LG, todos com Android 5.1, e um LG G3, com sistema Android 

5.0) (Figura 3). Apenas 1 dos 5 alunos que utilizaram tablet era 

proprietário de seu dispositivo, assim como todos os alunos que 

utilizaram smartphones e laptops. Isso significa que os tablets 

eram os dispositivos menos familiares aos participantes da 

dinâmica. O objetivo desta primeira fase, portanto, foi coletar 

dados sobre como os alunos tomam (ou tomariam) notas das 

aulas, como utilizam (ou utilizariam) os dispositivos para fazer 
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anotações, como acessam (ou acessariam) o material armazenado 

para posterior estudo8. 

 

 

Figura 3.  Fotografia da fase 1 do estudo de viabilidade no qual 
os participantes usaram laptops, smartphones e tablets para 
registrar as anotações da aula.  
 

Na segunda fase da dinâmica os alunos foram divididos em quatro 

grupos com o objetivo de elaborarem em conjunto um texto 

multissemiótico no Power Point9 utilizando as informações 

capturadas por eles na fase 1. Os grupos foram formados de modo 

que agregassem alunos que tivessem usado dispositivos diferentes 

(Figura 4). Apenas um grupo ficou com quatro alunos, dois dos 

quais usaram diferentes tipos de tablets na fase 1. O objetivo da 

fase 2 foi coletar dados sobre como os alunos acessaram os 

conteúdos armazenados anteriormente e como os utilizaram para 

elaborar um texto multissemiótico. 

 

 

Figura 4. Fotografia da fase 2 do estudo de viabilidade no qual 
os participantes utilizaram suas anotações para a construção 
de um texto multissemiótico em grupo. 
 

                                                                 

8 O uso dos verbos entre parênteses é para diferenciar os participantes que, 

de fato, já utilizam dispositivos móveis para captura de conteúdo no 

ambiente escolar sempre que possível daqueles que não costumam fazer 

isso seja porque não dispõem de um ou ainda porque preferem realizar 

esssa tarefa com apoio de outro tipo de suporte, por exemplo, caderno e 

caneta.  

9 A escolha do aplicativo se deve ao fato de ser bastante utilizado, 

inclusive em escolas para apresentações de seminários e trabalhos em 

grupo. Trata-se de um aplicativo desenvolvido para desktop para criação 

e exibição de apresentações (formato .ppt), que podem incluir imagens, 

sons, textos, vídeos animados de diferentes maneiras. 

Os dados foram coletados de três formas: registro das observações 

feitas pelos pesquisadores ao longo do desenvolvimento da 

dinâmica, análise dos questionários aplicados em momentos 

específicos da dinâmica e análise das filmagens realizadas ao 

longo da dinâmica. Os questionários foram previamente 

preparados pelos pesquisadores e foram aplicados em três 

momentos: no início dos trabalhos para levantamento do perfil 

dos participantes, após a fase 1 para levantamentos de dados 

relativos ao registro de informações durante a aula do professor e 

após a fase 2 para levantamento de dados relativos à elaboração 

do texto multissemiótico. Além disso, ao término da dinâmica, 

propusemos um rápido brainstorming, no qual os participantes 

foram convidados a dizer o que acharam “mais fácil” e “mais 

difícil” em relação às duas atividades propostas.  

Embora a dinâmica tenha utilizado uma sala de aula como cenário 

para observação e análise do modo como os participantes/alunos 

tomam notas durante as aulas e elaboram um documento 

multissemiótico, nosso objetivo é que o editor seja utilizado por 

aplicações web em geral para captura/registro de informações e 

produção de conteúdo utilizando variados tipos de mídias por 

meio de dispositivos móveis. Sendo assim, o editor poderá ser 

utilizado em outros contextos, tais como reuniões de trabalho, 

eventos acadêmicos, etc. 

5. AVALIAÇÃO DE VIABILIDADE 
O objetivo central da avaliação de viabilidade é ajudar na decisão 

se o projeto em questão deve ou não prosseguir. Esse tipo de 

análise pode auxiliar na tomada de decisões a respeito do projeto, 

bem como no levantamento de possíveis alternativas de solução 

do sistema, oferecendo subsídios para a construção do documento 

de requisitos do software. Entre outras questões, esse tipo de 

avaliação pode ajudar a responder a perguntas do tipo: o projeto 

pode/deve ser feito? O produto final beneficiará os usuários 

interessados? Quais são as soluções possíveis e, entre elas, qual a 

melhor? 

Nesta seção, apresentamos os principais resultados encontrados 

com base na análise das atividades propostas na dinâmica, bem 

como das respostas dos participantes aos questionários aplicados.  

5.1 Perfil do aluno: hábitos em sala de aula e 
em situação de estudo  
Dentre os alunos participantes 6 (46,2%) eram homens e 7 

(53,8%) eram mulheres. Com relação à idade 11 deles (84,6%) 

tinham entre 18 e 25 anos e 2 (15,4%) tinham entre 26 e 35 anos. 

Sobre o grau de escolaridade dos participantes 3 (23,1%) tinham 

ensino médio completo, 8 (61,5%) tinham curso superior 

incompleto e 2 (15,4%) tinham curso superior completo, o que 

mostra que a maioria era composta por alunos de graduação. 

Como já foi dito, os dispositivos utilizados pelos alunos foram 

distribuídos uniformemente: dos 13 alunos que participaram da 

dinâmica, 4 usaram laptop (interação com teclado e mouse), 4 

usaram smartphone (interação com toque) e 5 usaram tablets 

(interação com caneta e toque independentes). Um dos tablets 

tinha um teclado que podia ser facilmente acoplado, então, um 

dos alunos utilizou um tablet que podia ser usado com teclado 

físico, mas não tinha caneta, apenas possibilidade de usar toque. 

O Gráfico 1 mostra os dispositivos utilizados e suas modalidades 

de interação.  
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Gráfico 1. Dispositivos usados pelos alunos e suas modalidades 
de interação.  

 

De acordo como a nossa proposta de desenvolvimento de um 

editor multimodal para auxiliar alunos a tomar notas durante as 

aulas, fizemos perguntas sobre como eles costumam registrar as 

informações em sala de aula, de modo a facilitar o estudo 

posteriormente. A maioria dos alunos escreve (92,3%) e/ou presta 

atenção na explicação do professor (84,6%). Menos da metade 

dos alunos (30,8%) tem o costume de acompanhar os 

slides/material disponibilizado pelo professor por meio de algum 

dispositivo durante a aula, 15,4% tem o costume de gravar a aula, 

7,7% de tirar fotos e 7,7% de fazer anotações nos slides durante a 

aula. Perguntamos ainda, por meio de uma questão que o 

participante poderia assinalar várias opções, que tipo de suporte 

habitualmente utiliza para acompanhar as aulas e tomar notas. 

Todos (100%) utilizam caderno, 46,2% usam smartphone, 38,5% 

usam laptop e apenas 7,7% usam tablet. Os dados mostram que a 

maior parte dos alunos já utiliza algum dispositivo móvel para 

acompanhar as aulas, uma vez que os participantes que marcaram 

a opção “caderno” também marcaram “laptop” ou “smartphone”. 

Esses dados estão no Gráfico 2, onde fica explícito que são 

poucos os alunos que utilizam apenas o caderno (23,1%). 

 

 

Gráfico 2. Suporte utilizado pelos alunos para tomar notas 
durante as aulas. 

 

Contrastando os números do Gráfico 2 com o depoimento de 

alguns participantes durante o brainstorming final sobre a 

proibição de professores do manuseio de smartphones pelos 

alunos em sala de aula, podemos supor que o número de alunos 

que gostariam de utilizá-lo para armazenar informações seja 

superior ao índice apurado. 

Também coletamos dados sobre como os alunos estão 

acostumados a estudar depois das aulas. A maioria  gosta de 

estudar escrevendo (92,3%), enquanto 61,5% estudam lendo o 

material, 61,5% gostam de verbalizar o conteúdo em voz alta e 

53,8% gostam de ouvir uma explicação na hora de estudar. Esses 

dados nos mostram que o processo de estudo dos alunos é 

multimodal, isto é, nenhum deles estuda utilizando apenas uma 

forma de representação do conhecimento (Gráfico 3). Isso nos 

leva a concluir que um editor que agregue diferentes tipos de 

representação, isto é, várias mídias, pode ajudar os alunos em seus 

estudos. 

 

Gráfico 3. Como os alunos estudam. 

5.2 Acesso ao material do professor 
Como foi dito, antes da aula da fase 1, o professor disponibilizou 

os slides nos formatos .ppt e .pdf. Os alunos tinham uma rede 

wireless disponível. A maior parte deles acessou o material para 

acompanhar a aula (61,5%) e 38,5% não acessaram. 50% dos 

alunos que estavam usando laptop, 40% dos alunos que estavam 

usando tablet e 25% dos alunos que estavam usando smartphone 

não acessaram o material. Apesar de ter um tamanho de tela 

reduzido para leitura do material da aula, os alunos que usavam 

smartphone foram os que mais acessaram o material, o que nos 

leva a pensar que esse tipo de conduta de acompanhar no 

dispositivo o material da aula do professor pode ser uma questão 

de hábito e de preferência e tem uma fraca relação com as 

limitações de tamanho de tela do dispositivo (dados da fase 1). 

Esses dados, no entanto, são contraditórios com os descritos na 

seção anterior que mostram que apenas 30,8% dos participantes 

costumam acompanhar o material com algum dispositivo. Essa 

diferença talvez se explique pelo fato de os participantes não 

contarem com um dispositivo no dia a dia ou terem se sentido 

motivados pelo desenho da dinâmica a fazerem o download do 

material, já que foram informados sobre a sua disponibilidade.  

5.3 Uso de dispositivos para acompanhar a 
aula 
Durante a dinâmica, os alunos estavam propositalmente sem 

cadernos, pois pretendíamos observar como que eles fariam para 

tomar notas com o dispositivo móvel. Coletamos informações 

sobre quais foram as funções do dispositivo utilizadas para 

acompanhar a aula. Os dados mostram que todos os alunos 

fizeram edição de texto - apenas um deles não utilizou um editor 

de textos, mas utilizou a função de edição do Power Point. Uma 

parcela razoável dos alunos (30,8%) utilizou um editor de 

desenho livre e/ou tirou fotos.  
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Conforme já esperávamos, a forma de representação preferida dos 

alunos para registro da aula é a escrita, seja à mão ou por meio de 

teclado (mais que áudio, mais que foto). Esse resultado já era 

previsto, pois essa é a modalidade tradicional já praticada com ou 

sem o uso da tecnologia. 

Dos alunos que acessaram os slides da aula (61,5%), apenas 

15,4% fizeram anotações sobre eles utilizando o dispositivo 

móvel. A maioria fez anotações em outros locais e referenciou o 

material. Isso significa que o participante alternava sua atenção 

entre, pelo menos, dois aplicativos: o que exibia os slides e o que 

utilizava para tomar notas, o que, supomos, é um fato complicador 

e deve ser observado no delineamento do projeto do Editor 

Multimodal.     

Perguntamos aos participantes se utilizar dispositivos eletrônicos 

facilita o acompanhamento da aula: 

• 23% acham que não, que o melhor método para capturar 

informações em uma aula é usar o caderno e que os 

dispositivos podem dispersar os alunos, principalmente o 

celular com acesso a mensagens.  

• 23% acharam que talvez, pois depende da adequação do 

dispositivo e do aplicativo - “na maior parte do tempo é uma 

distração porque você precisa encontrar o botão certo para 

fazer o que pretende” ou “ter o dispositivo adequado é de 

extrema importância para não distrair a atenção”.  

• 53,8% acham que sim, devido a motivos como: agilidade na 

coleta de informação, mobilidade, maior variedade de 

informação coletada e possibilidade de fazer pesquisas em 

outras fontes sobre o tema da aula. 

Tanto os alunos que responderam “não” quando os que 

responderam “talvez” acham que o dispositivo pode prejudicar a 

atenção do aluno com relação ao conteúdo que está sendo 

ministrado na aula, o que totaliza um percentual de 46,2%.  

5.4 Dispositivos vs. distração 
Após a primeira fase da dinâmica perguntamos se o dispositivo 

havia distraído a atenção do aluno durante a aula: 53,8% 

responderam que sim e 46,2% responderam que não. Os usuários 

que mais se distraíram foram aqueles que utilizaram tablet (4), 

seguido do laptop (2) e smartphone (1), como mostra a Tabela 3. 

A maior parte dos usuários de tablet que se distraiu durante a aula 

(75%) atribui à busca de funcionalidades no aplicativo a causa do 

desvio de atenção; o outro usuário creditou a sua distração ao fato 

de a tela do dispositivo manter-se acesa. Já, o usuário de tablet 

que não se distraiu, afirma que o seu interesse pelo assunto da 

aula foi a razão da manutenção da sua atenção. Os 3 usuários de 

smartphone que afirmaram não terem se distraído durante a aula 

justificaram-se de diferentes maneiras: possibilidade de ouvir e 

escrever ao mesmo tempo, olhando para a lousa de vez em 

quando; manter-se atento ao conteúdo da aula e utilizar o 

dispositivo apenas com a finalidade de acompanhar o professor. O 

aluno que utilizou smartphone e que se distraiu não se justificou. 

Os dois usuários de laptop que se distraíram disseram, 

respectivamente, que a digitação e a seleção de teclas inadequadas 

e a tentativa de reprodução da lousa do professor usando os 

recursos do aplicativo atrapalharam. Um dos dois usuários de 

laptop que se manteve concentrado na aula disse que apenas 

digitou, o que não representa para ele motivo de distração e, o 

outro, disse que a possibilidade de consultar os slides do professor 

o ajudou. Veja na Tabela 3 os motivos da distração dos alunos. 

Tabela 3: Justificativas de distração e não distração. 

Dispositivos Justificativa de 
distração 

Justificativa de 
não distração 

Tablet  

sim (4) 

não (1) 

- Tela permanece acesa 

- Busca de 

funcionalidades no 

aplicativo (3) 

- Interesse pelo 

assunto da aula 

Smartphone 

sim (1) 

não (3) 

 

<Não justificou> - Poder digitar e 

ouvir ao mesmo 

tempo; olhar para a 

lousa de vez em 

quando 

- Atenção à 

apresentação 

- Uso do dispositivo 

direcionado para a 

aula 

Laptop 

sim (2) 

não (2) 

- Correções de digitação e 

acionamento de teclas 

erradas 

- Tentativa de reproduzir 

a lousa do professor com 

os recursos do aplicativo 

- Apenas digitou no 

Bloco de Notas que 

é simples 

- Poder consultar os 

slides do professor 

 

De forma geral, portanto, podemos verificar que o manuseio do 

equipamento paralelo à aula é o grande fator de distração, embora 

esse manuseio possa ser variável. Como 4 dos 5 tablets utilizados 

são de propriedade da Universidade, diferentemente dos demais 

dispositivos que ou pertenciam aos participantes ou eram 

semelhantes aos que têm, podemos inferir que a familiarização 

com o dispositivo e aplicativo é desejável para que possam ser 

usados com propriedade em situações de ensino-aprendizagem. 

Portanto, precisamos investir em interfaces simples e com boa 

usabilidade para facilitar a tarefa do usuário. 

5.5 Dados sobre estudo posterior das 
informações registradas pelos alunos 
 

Após a segunda fase da dinâmica, construção colaborativa do 

texto multissemiótico, perguntamos se os alunos acharam útil ter o 

texto multissemiótico para estudo posterior. Todos concordam 

que sim devido a motivos como “facilidade de acesso”, “poder 

capturar diferentes tipos de informação - imagens, áudios e 

textos” (conforme Figura 5), “poder ter informações de diversos 

tipos de dispositivos”.  

Entretanto, um número significativo de usuários (38,5%) disse 

que não gostaria de elaborar um texto multissemiótico: “será útil 

se ele já estiver pronto para consulta e eu não precisar construí-

lo”, “não quero montar o texto multimodal depois da aula, quero 

sair da aula com ele pronto e entender o que anotei na hora de 

estudar”, “é útil, mas há uma dificuldade muito grande em montar 

um texto multimodal”, “coletar notas de outros implica em um 

grande número de anotações que não estou interessado em ler, 

principalmente se não estiverem corretas”. Um aluno disse ainda 

que acha o texto multimodal útil para “estudo posterior e revisão 

das notas de aula, mas não para um estudo mais aprofundado”. 

Esses dados, nos parece, reafirmam nossa crença de que estamos 
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mais habituados a ler/compreender textos multissemióticos, mas 

somos pouco convocados a elaborar esse tipo de texto. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 5. Exemplo de utilização de semioses diferentes para 
registro de uma mesma informação: (a) fotografia e texto, (b) 
texto, desenho livre e escrita à mão.  

Das 11 justificativas sobre a contribuição do uso do dispositivo 

para o processo de estudo 7 delas (63,63%) estão relacionadas à 

possibilidade de obter informações, de alguma forma, 

diferenciadas, seja pela possibilidade de reunir em um só arquivo 

várias informações, desenhar, capturar as informações em 

diferentes formatos, escrever e obter imagens, realizar atividades 

em paralelo (anotar, buscar informações, desenhar), com maior 

rapidez e, assim, em maior volume. Atividades complexas, 

portanto, que se beneficiam do apoio da tecnologia. 

Embora 53,84% dos participantes tenham afirmado que se 

distraíram durante a aula devido ao uso do dispositivo (como 

descrito na seção anterior), quando perguntamos se o 

equipamento ajudou no estudo, 84,61% disseram que sim, o que 

corresponde a 11 dos 13 voluntários, como mostra a Tabela 4, 

embora as justificativas apresentadas sejam genéricas. Observa-se 

ainda que um dos participantes que afirmou não ter ajudado disse, 

no entanto, que ajudará posteriormente, no momento de revisão 

do conteúdo. 

 

 

 

Tabela 4 - Justificativas para ajuda e não ajuda. 
 

Dispositivos Ajudou Não ajudou 
Tablet  

sim (5) 

 

- Interesse pelo assunto 

da aula 

- Permite desenhar 

- É rápido 

- Permite capturar 

diferentes formatos de 

informação (2) 

 

Smartphone 

sim (3) 

não (1) 

- Permite anotar o que é 

importante 

- Permite escrever e 

capturar imagens 

rapidamente 

- Permite obter muitas 

informações  

- Demora na 

realização das 

atividades desejadas 

Laptop 

sim (3) 

não (1) 

- Permite anotar um 

maior volume de 

conteúdo 

- Poder anotar é sempre 

bom 

- Permite anotar, buscar 

informações, desenhar 

- Poderá contribuir 

posteriormente, na 

hora de revisar o 

conteúdo 

 

5.6 Satisfação com o uso do dispositivo e/ou 
da aplicação 
Em termos de satisfação do usuário em relação ao dispositivo 

utilizado temos: 100% entre os usuários de tablet, 75% entre os 

usuários de smartphone e 50% entre os usuários de laptop. As 

dificuldades enfrentadas pelos participantes são apresentadas na 

Tabela 5 e estão relacionadas a três categorias: dispositivo, 

aplicações e perfil do usuário. Surpreendentemente, os usuários de 

tablet foram os que mais relataram dificuldades na categoria 

“Dispositivo”, talvez pelo fato de 4 deles não serem proprietários 

do equipamento o que, talvez, tenha os levado a prestar ainda 

mais atenção no seu manuseio. 

Embora todos os usuários de tablet (5) tenham gostado de utilizá-

lo, 1 deles disse que o acesso ao teclado do aplicativo SNote 

precisa ser melhorado e outro disse que a câmera do dispositivo 

deveria ter melhor qualidade. O usuário do OneNote achou o 

dispositivo limitado, embora tenha gostado de usar o tablet. A 

satisfação desses participantes tem a ver com a rapidez do 

dispositivo (2); a facilidade de anexar conteúdos de diferentes 

formatos; a acessibilidade, eficiência e diversidade das 

ferramentas disponíveis. 

As melhorias apontadas pelos participantes que usaram 

smartphone foram: caixa de texto do Bloco de Notas para 

digitação e autocorreção; recurso de captura de imagens acoplada 

ao QuickMemo+ (um dos aplicativos utilizados por um dos 

participantes). A satisfação com o uso do smartphone tem a ver 

com a novidade (2); rapidez e completude do dispositivo. Por 

outro lado, a falta de familiaridade para utilizar o dispositivo com 

a finalidade de acompanhar uma aula foi a razão da insatisfação 

de um dos usuários de smartphone. 
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Um dos usuários de laptop gostaria que o Bloco de Notas tivesse 

mais opções de formatação de texto e, outro, que o Power Point 

pudesse utilizar os slides do professor como plano de fundo para 

anotações. Um dos usuários que gostou de usar o laptop atribui 

sua satisfação à simplicidade e completude do dispositivo, 

enquanto o outro à familiaridade que tem com o dispositivo e do 

aplicativo. Um dos usuários que não gostou de usar o laptop disse 

preferir lápis e papel; o outro considerou inadequada a escolha do 

Power Point para a tarefa proposta na fase 2 da dinâmica. 

6. DISCUSSÃO 
Com base nos dados coletados e analisados, podemos dizer que o 

Editor Multimodal é algo desejado entre os alunos pelos seguintes 

motivos: 

• A maioria dos alunos já utiliza algum dispositivo móvel para 

acompanhar as aulas, muitas vezes em conjunto com o 

caderno. Nossos dados mostram que apenas 23,1% utilizam 

apenas o caderno. 

• Os alunos estão acostumados a estudar utilizando vários 

tipos de modalidades, isto é, diferentes formas de 

representação de conteúdo, constituindo um processo que 

podemos denominar de multimodal. Isso nos leva a concluir 

que um editor que agregue vários tipos de representação 

pode ajudar os alunos em seus estudos. 

• Os alunos consideram útil ter um texto multissemiótico para 

estudo posterior.  

• A maioria dos alunos acha que o uso de dispositivos móveis 

facilita o acompanhamento da aula (53,8%), alguns (23%) 

acham que facilita desde que seja simples e tenha o 

aplicativo adequado. Foram poucos (23%) os que acharam 

que o uso do dispositivo prejudica o acompanhamento da 

aula.  

• Durante a dinâmica, os alunos fizeram anotações, desenhos e 

tiraram fotos. Entretanto, para registrar essas informações, 

muitos alunos precisaram alternar entre aplicativos. Um 

editor que integre essas funcionalidades foi apontado pelos 

alunos como algo útil e desejado. 

É importante observar que algumas das dificuldades relatadas 

pelos participantes relativas aos dispositivos tais como baixa 

velocidade de processamento, resolução baixa da câmera e 

problemas com corretor ortográfico, não poderão ser minimizadas 

ou contornadas pelo Editor Multimodal, isto é, dependendo do 

dispositivo usado para executá-lo, esses problemas continuarão a 

existir. O mesmo se aplica à ausência de certos recursos do 

dispositivo, tais como falta de caneta e de câmera. Isto significa 

que o Editor Multimodal poderá oferecer certas funcionalidades, 

desde que o dispositivo as suportem. Por outro lado, as 

dificuldades relacionadas às funcionalidades e ao perfil do usuário 

podem ser mais facilmente contornadas pelo Editor Multimodal: 

aspectos como completude, simplicidade e familiaridade deverão 

ser levados em consideração no projeto do editor. 

A avaliação de viabilidade realizada mostra, ainda, algumas 

limitações desta pesquisa: 

• A dinâmica proposta para a avaliação de viabilidade e 

consequente levantamento de requisitos, descrita na seção 4, 

foi realizada com um conjunto reduzido de alunos, sendo a 

maioria da área de tecnológicas. Assim, são alunos já 

acostumados com o uso de tecnologias variadas. Seria 

importante realizar um estudo mais abrangente, incluindo 

alunos de outras áreas.  

• Não temos dados sobre a percepção de professores a respeito 

de um editor multimodal. Como foi explicitado no 

brainstorming por alunos participantes há professores que 

não gostam ou até mesmo proíbem o uso de aparelhos como 

smartphones em sala de aula, alegando que os alunos se 

distraem com esse tipo de dispositivo. Seria desejável fazer 

um estudo sobre a visão do professor sobre o 

desenvolvimento de um editor multimodal para termos uma 

ideia do alcance de sua adoção.  

7. CONCLUSÕES E TRABALHOS 
FUTUROS 
Nosso Editor Multimodal começou a dar os primeiros passos de 

sua trajetória; ainda são muitos os desafios para que consigamos 

ter um editor de código livre disponível na web para a 

comunidade em geral. Neste artigo, apresentamos uma avaliação 

Tabela 5 – Dificuldades encontradas na fase 1. 

CATEGORIAS DIFICULDADES 
USUÁRIOS 

Tablet Celular Laptop 

Dispositivo 

(4) 

qualidade do recurso existente 
imagem X X X X  

áudio   X 

velocidade de processamento X   

ausência de acessório específico para a realização da tarefa X  X 

ergonomia do dispositivo em relação à tarefa  
fotografar X   

digitar  X  

 Subtotal de problemas do tipo “Dispositivo” para cada dispositivo 5 3 2 
Aplicações 

(2) 

ausência de aplicativos específicos para a realização da tarefa  X X X X 

design da funcionalidade usada   X 

 Subtotal de problemas do tipo “Aplicações” para cada dispositivo 0 2 3 

Usuário 

(2) 

falta de familiaridade do usuário para manuseio do dispositivo em relação à 

tarefa 
 X  

organização das informações coletadas  X  

 Subtotal de problemas do tipo “Usuário” para cada dispositivo 0 2 0 
 Total de problemas relatados para cada dispositivo 5 7 5 
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de viabilidade com dados que sustentam nossos trabalhos futuros 

no sentido de sabermos se estamos desenvolvendo algo que será 

útil e desejado pelos alunos.  

Com o background adquirido até o momento podemos apontar 

algumas direções da nossa pesquisa que serão importantes para o 

desenvolvimento do editor multimodal de código livre para a web: 

1. Estudo detalhado de outros editores multimodais: sabemos 

da existência de diversos editores que podem ser 

considerados multimodais, conforme apresentado na seção 3. 

Pretendemos realizar um estudo mais aprofundado desses 

editores para conhecer melhor suas funcionalidades, pontos 

positivos e negativos.  

2. Levantamento de requisitos: os dados da dinâmica serviram 

de base para fazer o estudo de viabilidade apresentado neste 

artigo. Podemos dizer que outros dados da dinâmica, em 

conjunto com o estudo dos editores multimodais (descrito no 

parágrafo anterior), serão utilizados para elaborarmos o 

Documento de Requisitos do Editor Multimodal. Esse 

documento servirá de guia para o projeto e desenvolvimento 

do editor. 

3. Projeto de interface: com o documento de requisitos em 

mãos e com os resultados do estudo de outros editores, 

faremos o projeto de interface do nosso Editor Multimodal 

de código livre para a web. 

4. Implemenação do editor standalone. Pretendemos ter uma 

versão do editor para ser utilizado na web e acoplado em 

aplicações, como é o caso do editor para HTML CKEditor10. 

Com uma versão standalone, o Editor Multimodal poderá ser 

utilizado por aplicações web em geral, em cenários onde há a 

necessidade de fazer anotações com dispositivos móveis 

utilizando variados tipos de mídias, tais como captura de 

informações em uma sala de aula ou em reuniões de trabalho. 

5. Implementação do editor para o ambiente de e-learning 

TelEduc11. Pretendemos integrar o editor standalone no 

ambiente de aprendizado eletrônico TelEduc. Assim, os 

alunos poderão enviar os textos multissemióticos feitos em 

sala de aula para o ambiente de aprendizagem TelEduc e, 

inversamente, desenvolvê-los à distância e acessá-los pelo 

dispositivo móvel. 

Além desses itens considerados importantes para o 

desenvolvimento do editor, as limitações desta pesquisa, descritas 

na seção anterior, constituem pontos que merecem atenção em 

nossas futuras pesquisas. Assim, pretendemos investigar a visão 

do professor sobre o uso de um editor multimodal em sala de aula; 

bem como realizar um estudo mais abrangente com alunos das 

áreas de humanas e biológicas. 

Por fim, pretendemos investigar também o uso do Editor 

Multimodal standalone em outros cenários, além do cenário 

educacional abordado no estudo de viabilidade apresentado neste 

artigo.  

8. REFERÊNCIAS 
[1] Kleiman, A. B. (2005) Preciso ensinar o letramento? Não basta 

ensinar a ler e escrever?. Campinas, UNICAMP: Cefiel & MEC, Secretaria 

de Ensino Fundamental. 

                                                                 
10 http://ckeditor.com/ 
11 http://www.teleduc.org.br/ 

[2] Braga, D. B. & Ricarte, I. (2005) Letramento e Tecnologia. 

Campinas, UNICAMP: Cefiel & MEC, Secretaria de Ensino Fundamental. 

[3] OECD (2015a) Executive Summary. In Students, Computers and 

Learning: Making the Connection. Paris: OECD Publishing. pp 15-26. 

DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264239555-2-en 

[4] OECD (2015b) Integrating Information and Communication 

Technology in Teaching and Learning. In Students, Computers and 

Learning: Making the Connection, Paris: OECD Publishing. pp. 49-79. 

DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264239555-5-en 

[5] Nielsen, J. (1998) Usability Engineering. Cambridge: Morgan 

Kaufmann. 362 p. 

[6] Silva, A. C. da. (2014) Interação Multimodal em Ambiente de EaD: 

proposta de arquitetura e impactos. Tese de Doutorado. Instituto de 

Computação, UNICAMP.  

[7] Ally, M. & Prieto-Blázquez, J. (2014) What is the future of mobile 

learning in education? Mobile Learning Applications in Higher Education 

[Special Section]. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento 

(RUSC), v. 11, n. 1, pp. 142-151. DOI: 

http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v11i1.2033. 

[8] Dionisio, A. P. (2006) Gêneros multimodais e multiletramento. In 

Karwoski, A. M.; Gaydeczka, B.; Brito, K. S. (Orgs.) Gêneros textuais, 

reflexões e ensino, Rio de Janeiro: Lucerna, pp. 131-143. 

[9] Alty, J. & Mccartney, C. (1991) Design of a Multi-Media 

Presentation System For A Process Control Environment. In Eurographics 

Multimedia Workshop, Session 8: Systems, Stockholm, Suécia, 1991. 

[10] Nigay, L. & Coutaz, J. A. (1995) Generic Platform for Addressing 

the Multimodal Challenge. In 13th SIGCHI Conference on Human Factors 

In Computing Systems, 7-11 maio, Denver, Colorado, EUA, pp. 98-105. 

[11] Teiche, A.; Rai, A. K.; Yanc, C.; Moore, C.; Solms, D.; Çetin, G.; 

Riggio, J.; Ramseyer, N.; D´Intino, P.; Muller, L.; Khoshabeh, R.; Bedi, R.; 

Bintahir, M.T.; Hansen, T.; Roth, T.; Sandler, S. (2009) Multitouch 

Technologies. NUI Group. 90 p. Disponível em: 

http://nuigroup.com/log/nuigroup_book_1/  

[12] Kurtenbach, G. (2010) Pen-Based Computing. XRDS, v. 16, n. 4, 

verão 2010, pp. 14-20. DOI: 10.1145/1764848.1764854. 

[13] Vygotsky, L.S. (1934/1989) Pensamento e Linguagem. Edição 

Ridendo Castigat Mores. Versão para eBook - eBooksBrasil.  158 p. 

Disponível em: http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/vigo.pdf. 

[14] Backon, J. (2006) Student minds and pen technologies: A 

wonderful pedagogical marriage. In Berque, D.A.; Prey, J. C.; Reed, R. H. 

(Eds.), The Impact of Pen-based Technology on Education: Vignettes, 

Evaluations, and Future Directions, West Lafayette, IN, EUA: Purdue 

University Press, pp. 1-11. 

[15] Karpov, A.; Carbini, S.; Ronzhin, A.; Viallet, J.E. (2008) Two 

SIMILAR Different Speech and Gestures Multimodal Interfaces. In 

Tzovaras, D. (Ed.), Multimodal User Interfaces: From signal to interaction, 

Berlim, Alemanha: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008. pp. 155-184. 

[16] Bernsen, N.O. (2008) Multimodality Theory. In Tzovaras, D. (Ed.), 

Multimodal User Interfaces: From signal to interaction, Berlim, Alemanha: 

Springer-Verlag Berlin Heidelberg. pp. 5-28. 

[17] Silva, A. C. da; Freire, F. M. P.; Rocha, H. V. (2013) Identifying 

Cross-Platform and Cross-Modality Interaction Problems in e-Learning 

Environments. In 6th International Conference on Advances in Computer-

Human Interactions ACHI 2013, 24 fevereiro a 1 março, Nice, França. pp. 

243-249



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

120

Dinobase 2.0: Ampliando a Experiência do Jogo por meio 
de Agentes e Máquinas de Estados Finitos 

Adriano E. W. Nagasava 

Universidade do Vale do Itajaí 
(UNIVALI) 

Rua Uruguai, 458 
Itajaí, SC – Brasil 
+55-47-91346609 

nagasava@gmail.com 

Adriana Gomes Alves 

Universidade do Vale do Itajaí 
(UNIVALI) 

Rua Uruguai, 458 
Itajaí, SC – Brasil 
+55-47-99830830 

adriana.alves@univali.br 

Regina C. L. Hostins 

Universidade do Vale do Itajaí 
(UNIVALI) 

Rua Uruguai, 458 
Itajaí, SC – Brasil 
+55-47-96555563 

reginalh@univali.br 

 

 

ABSTRACT 
Dinobase 1.0 is an educational digital game developed in 

universal design paradigm, aligned with the concept of assistive 

technology. It addresses the math area, more specifically the 

content of potentiation. The game was designed to be a support 

tool for teaching in a playful way. Once it is a turn-base game, 

two to four players can play it. Its expansion done by the 

inclusion of Artificial Intelligence techniques provides children 

new experiences by giving the opportunity to play against a 

virtual player. The present work shows the implementation of this 

new game version, Dinobase 2.0, which includes the intelligent 

agent, the state machine and the use of Personas for its evaluation. 

RESUMEN 
Dinobase 1.0 é um jogo digital educativo desenvolvido sob o 

paradigma de design universal, alinhado ao conceito de tecnologia 

assistiva. Aborda a área de matemática, mais especificamente o 

conteúdo de potenciação. Projetado para ser uma ferramenta de 

apoio ao ensino de forma lúdica, o jogo permite a participação de 

dois a quatro jogadores alternando-se em turnos. Sua ampliação 

por meio de inclusão de técnicas de Inteligência Artificial visou a 

criação de novas oportunidades de experiência das crianças, a 

partir da possibilidade de jogar contra um jogador virtual. O 

artigo discute a implementação desta nova versão do jogo, 

Dinobase 2.0, que inclui agente inteligente e máquina de estados, 

e o uso de Personas para sua avaliação. 

Descritor de Categorias e Assuntos 

I.2.0 [Artificial Inteligence]: General - Cognitive simulation 

K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education 

- Computer-assisted instruction (CAI)  

Termos Gerais 

Algorithms, Human Factors, Verification. 

Palavras-chave 

Educação inclusiva, tecnologia assistiva, Inteligência artificial 

1. INTRODUÇÃO 
A articulação de três dimensões – racionalidade, ludicidade e 

acessibilidade – no processo de aprendizagem, não é tarefa fácil e 

depende também da articulação do conhecimento e das 

competências de diferentes áreas profissionais. No 

desenvolvimento de jogos digitais, por exemplo, não se 

desconhece o fato da inobservância aos critérios de acessibilidade 

nas suas interfaces, o que inviabiliza as possibilidades de jogo e 

de aprendizagem de pessoas com algum tipo de necessidade 

especial. Esse desafio motiva a pesquisa e o desenvolvimento de 

jogos educacionais baseados em concepção do desenho universal, 

dentro do paradigma de tecnologias assistivas e de inclusão 

escolar. 

Buscou-se viabilizar o desenvolvimento de inovações em 

tecnologias de produtos e processos em jogos digitais acessíveis, 

articulados à compreensão ampliada dos complexos processos que 

envolvem a aprendizagem e inclusão de pessoas com necessidades 

especiais [7]. O projeto se diferencia pela aplicabilidade efetiva 

ou potencial no âmbito da Educação Inclusiva nos sistemas 

público e privado de ensino. A proposta também se destaca por 

sua contribuição, direta ou indireta, à formulação de políticas 

públicas, ao avanço do conhecimento e à melhoria da qualidade 

de vida e independência intelectiva e lúdica das crianças com 

necessidades especiais. 

Como um dos resultados da pesquisa aplicada, foi desenvolvido o 

jogo digital Dinobase 1.0 cujo objetivo é a aprendizagem de 

potenciação. Implementado para disputas de 2 a 4 jogadores, o 

jogo foi avaliado em escolas do ensino fundamental com crianças 

de idades entre 8 e 10 anos, das redes públicas dos municípios de 

Balneário Camboriú e Itajaí no Estado de Santa Catarina. As 

avaliações envolveram alunos das salas regulares e das SRM – 

Salas de Recursos Multifuncionais, incluindo crianças com 

deficiências intelectuais [1]. 

A partir do uso e avaliação do jogo Dinobase 1.0, observou-se a 

possibilidade de ampliar a experiência do jogador por meio de 

disputas entre o jogador (humano) e um jogador virtual 

(computador). Esta abordagem pode dar novas oportunidades aos 
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jogadores, uma vez que não necessitam de outra pessoa para jogar 

ou podem jogar sem pressão dos colegas, fato observado nas 

oficinas de avaliação.  

Para permitir ao jogador disputar partidas contra o computador, o 

adversário virtual necessita demonstrar um comportamento 

inteligente – por meio do uso de técnicas de Inteligência Artificial 

– pois é necessário nivelar suas jogadas de forma a permitir ao 

jogador também vencer as partidas. Para validar este 

comportamento, a avaliação do jogo apoiou-se no conceito de 

Personas [9] para definir os tipos de usuários identificados entre 

as crianças. 

Este artigo tem por objetivo apresentar os resultados obtidos com 

o desenvolvimento do jogo Dinobase 2.0, incluindo a inteligência 

artificial para o jogador virtual e sua avaliação. Desta forma, são 

apresentados na seção 2 os trabalhos correlatos ao projeto; a seção 

3 descreve a metodologia adotada no desenvolvimento e 

avaliação; na seção 4 é descrito o jogo Dinobase 1.0 e sua 

avaliação para compreensão de sua mecânica básica e resultados 

obtidos com alunos do ensino fundamental; em seguida na seção 5 

o referencial conceitual adotado na concepção da IA no jogo e a 

explicação da implementação da nova versão; a seção 6 apresenta 

os resultados da avaliação com o uso de Personas e ao final na, 

seção 7,  apresentam-se as conclusões sobre o trabalho. 

2. TRABALHOS CORRELATOS 
Os jogos vêm sendo amplamente utilizados como ferramenta de 

apoio ao aprendizado, neste sentido foram analisados alguns 

trabalhos correlatos ao jogo Dinobase 2.0, incluindo o uso de IA 

em sua solução para adaptação dos níveis de habilidades do 

usuário. 

Em [3] observa-se como a gamificação e o design de jogos 

ajudam a estimular o aluno a ampliar o conhecimento e as 

habilidades fora da sala de aula, levando a uma melhora geral no 

desempenho do aluno. 

Conclusão semelhante alcançada por [11] no desenvolvimento de 

um jogo muito semelhante ao Dinobase 2.0 – que também visa o 

ensino de conceitos de matemática (adição e subtração) para 

crianças, evidenciando a motivação e a disposição dos alunos em 

aprender, quando utilizado os jogos como ferramenta de apoio no 

processo de ensino-aprendizagem. 

Sobre a solução proposta no Dinobase 2.0 referente à escolha por 

implementar um agente inteligente que se adapta ao nível de 

habilidade do jogador, verifica-se a assertividade, numa solução 

muito semelhante proposta por [6], que também propõe o uso de 

agente inteligente para identificar o nível de experiência do 

usuário, permitindo ao agente adaptar-se ao contexto do usuário. 

3. METODOLOGIA 
A metodologia adotada no desenvolvimento deste projeto foi 

alinhada a processos de engenharia de software, notadamente as 

etapas de engenharia de requisitos, análise e projeto das técnicas 

de Inteligência Artificial, implementação de software orientado a 

objeto e avaliação de software pelo uso de Personas.  

As primeiras atividades do projeto consistiram no estudo do jogo 

digital Dinobase 1.0 incluindo sua concepção, objetivos, 

funcionalidades desenvolvidas, limitações e avaliações realizadas 

nas escolas. Desta análise foram identificados e documentados os 

requisitos da nova versão. A atividade de estudo de soluções das 

técnicas de inteligência artificial que melhor se aplicava ao 

projeto sucedeu a análise dos requisitos, e permitiu a definição da 

arquitetura do agente, modelado por meio de diagrama de 

máquina de estados da UML (Unified Modeling Language). A 

etapa de implementação do agente incluiu também a 

reimplementação de todo o jogo, haja vista que a tecnologia 

anteriormente utilizada não se mostrou adequada para a nova 

versão. Por fim, adotou-se como técnica de validação do jogo o 

uso de Personas para representar os diferentes tipos de jogadores 

classificados por suas habilidades na compreensão da mecânica do 

jogo e conceitos de potenciação. 

4. MECÂNICA E POTENCIAL DO JOGO 
DINOBASE 1.0 
O projeto “Tecnologias Assistivas Digitais: inovação e 

acessibilidade em jogos digitais para pessoas com necessidades 

especiais”, teve por objetivo promover o desenvolvimento e a 

distribuição do conhecimento sobre desenvolvimento de jogos 

digitais acessíveis dentro do conceito de Design Universal. Seu 

público alvo é: 

a comunidade de CT&I, Redes de pesquisa, Instituições 

de CT&I, Empresas e todos os alunos, inclusive crianças 

com deficiências, transtornos globais de 

desenvolvimento e altas habilidades que se ressentem do 

direito de participação, aprendizagem e lazer na maioria 

das atividades da vida social [7]. 

De acordo com Hostins [7] o trabalho foi desenvolvido em três 

frentes. A primeira frente busca a realização de seminários e 

pesquisas para a construção do conhecimento metodológico e 

teórico. A segunda busca desenvolver três jogos digitais 

acessíveis, funcionais e pedagógicos. A terceira e última frente 

tem por objetivo aplicar e validar os softwares desenvolvidos na 

rede municipal, observando e documentando os resultados. 

Neste contexto, o jogo Dinobase 1.0 configura como um dos 

produtos desenvolvidos no projeto. Tem por meta a aprendizagem 

de potenciação e pode ser jogado de 2 a 4 jogadores com idades 

entre 8 e 10 anos. A partir de uma mecânica simples, o jogador 

precisa realizar operações de potenciação, especificamente da 

base 3, para poder prosseguir no jogo até atingir a meta final, que 

é obter a pontuação máxima, correspondente a 33.  

 
Figura 1. Tela do jogo Dinobase 1.0: sorteio de valores 

O jogo depende do raciocínio e um pouco de sorte, já que o 

número de itens que se pode obter depende de sorteio. Cada 

jogador em seu turno clica num ícone em formato de ovo (Figura 

1) que sorteia um número entre 1 a 6. Com o valor obtido, o 
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jogador faz a compra dos elementos: ovo (30), dinossauro bebê 

(31), dinossauro jovem (32) e o dinossauro adulto (33). 

O turno só pode ser passado ao próximo jogador, após o jogador 

atual utilizar todas as unidades recebidas no sorteio. Para realizar 

a compra, o jogador clica no ícone em relevo correspondente ao 

elemento desejado, como apresenta a Figura 2.  

 
Figura 2. Tela do jogo Dinobase 1.0: compra de um novo 

elemento 
Observa-se, portanto, ser impossível trocar os elementos 

dinossauro jovem e dinossauro adulto através do sorteio, uma vez 

que não se pode acumular os valores sorteados. Para adquirir estes 

dois últimos elementos é necessário realizar a troca pelos 

elementos já conquistados pelo jogador. Para tal, o jogador 

seleciona os elementos em sua posse (através de um clique sobre 

o elemento desejado) de forma que a soma do custo destes 

elementos selecionados (em unidades) alcance o custo do 

elemento desejado. Por exemplo, se o jogador possuir três 

dinossauros bebê (cada um custa 3 unidades, somando 9 unidades 

no total), ele pode trocá-los por um dinossauro jovem (com um 

custo de 9 unidades). Após selecionar os elementos, basta clicar 

no ícone em relevo do novo elemento desejado para a troca ser 

efetivada. Desta forma o jogador vai acumulando elementos a 

cada turno até poder trocá-los pelo dinossauro adulto, e vencer a 

partida. 

Após o seu desenvolvimento, o Dinobase 1.0 foi avaliado por 

professores e alunos do ensino fundamental de uma escola da rede 

municipal de Balneário Camboriú, SC – Brasil. Os alunos do 

segundo ano, com idade média entre 8 e 9 anos, incluindo dentre 

esses alunos com deficiência intelectual, participaram de oficinas 

no laboratório de informática. A Figura 3 apresenta um dos 

momentos da avaliação do jogo na escola. 

Os alunos jogaram o Dinobase 1.0 em rodadas com a orientação 

dos professores e pesquisadores e também em rodadas sem 

orientações. Após utilizarem o software, responderam a um 

questionário sobre o jogo para avaliação da jogabilidade e 

diversão, o qual evidenciou facilidade por parte dos alunos em 

utilizarem o aplicativo. Também por meio do questionário, 

observou-se uma boa aceitação do Dinobase 1.0 por parte dos 

alunos, considerando-o divertido. [1]. Com base nas avaliações, 

os autores concluíram que o Dinobase 1.0 é um jogo educacional 

lúdico com boa jogabilidade.  

Para avaliar o aprendizado dos alunos, foi solicitado às crianças 

que respondessem um segundo questionário, o qual apresentava 

questões acerca das operações de trocas necessárias para 

conquistar cada dinossauro. Os resultados evidenciaram que os 

alunos obtiveram maior acerto quando realizavam as trocas diretas 

permitidas pelo jogo, isto é, por exemplo, quando se perguntou 

quantos ovos (30) vale um dinossauro bebê (31), a assertividade 

foi mais frequente entre os alunos. Nas trocas indiretas, os índices 

de acertos foram menores, por exemplo, quando se questionou 

quantos ovos (30) eram necessários para obter um dinossauro 

jovem (32). Isso demonstra uma certa dificuldade dos alunos em 

compreenderem os valores associados aos dinossauros e a 

abstração matemática necessária para a realização deste tipo de 

cálculo. Os resultados também evidenciaram a necessidade de 

intervenção do professor para incentivar o aluno a pensar sobre as 

jogadas e cálculos realizados, auxiliando no aprendizado [1]. 

 
Figura 3. Alunos recebendo instruções do jogo. Fonte: [1] 

Foram realizadas também avaliações com alunos com deficiências 

intelectuais e motoras das Salas de Recurso Multifuncional 

(SRM) de uma escola da rede municipal de Itajaí e da mesma 

escola de Balneário Camboriú, SC, onde foi realizada a oficina 

com a turma da sala regular de ensino. O jogo permitiu a inclusão 

dos alunos deficientes na atividade proposta, os quais jogaram 

com as professoras ou outros colegas. A interação entre as 

crianças mostrou-se positiva e o raciocínio exigido adequado ao 

nível escolar pesquisado. 

Analisando a interação dos alunos com deficiência intelectual e os 

demais alunos e professores, constatou-se que o jogo ultrapassa 

questões relacionadas à deficiência, categorizando-o como 

inclusivo e universal [1] 

Observou-se nas oficinas com as crianças que partidas entre elas 

podiam tornar-se demoradas quando mais de duas crianças 

jogavam juntas. Também se percebeu um alto grau de 

competitividade e comparação dos resultados entre eles. Alguns 

comportamentos evidenciaram-se, como o caso em que uma das 

crianças foi para um canto e não quis mais jogar por haver 

perdido. Na SRM o aluno atua com a professora e não com um 

colega de mesma idade e formação escolar. Considerando a 

criança com deficiência intelectual, que por vezes demanda mais 

tempo para realizar sua jogada, observou-se que ao jogar com 

alguém que já domina o conteúdo, este se mostra impaciente para 

prosseguir jogando com o primeiro. Desta forma, uma alternativa 

para ampliar a experiência com o jogo Dinobase 1.0 foi criar a 

possibilidade de um jogador poder jogar sozinho, isto é, contra o 

computador. Os conceitos estudados para este intento e os 

resultados obtidos são discutidos nas próximas sessões. 
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5. DESENVOLVIMENTO DO DINOBASE 
2.0 COM O ADVERSÁRIO VIRTUAL 
Com o objetivo de incluir no jogo Dinobase 1.0 a possibilidade de 

uma partida entre um jogador e o “computador”, ou seja, um 

adversário virtual, optou-se pela utilização do conceito de agentes. 

Russel e Norvig [10] definem como agente algo que consegue 

reconhecer o seu ambiente por meio de sensores e interagir com 

ele por meio de atuadores. 

No jogo Dinobase 2.0 o adversário virtual possui dois objetivos: 

vencer a partida e fornecer um nível de dificuldade compatível 

com o nível de habilidade do jogador. Desta forma espera-se 

proporcionar uma melhor experiência ao jogador, pois certo nível 

de dificuldade pode fazer com que o jogador se sinta desafiado a 

jogar o Dinobase 2.0. Ao mesmo tempo é necessário tomar 

cuidado de não o tornar excessivamente difícil, causando 

frustação. 

O adversário virtual segue a classificação de agentes baseados em 

utilidade [10]. Para este tipo de agente, apenas ter um objetivo 

não é suficiente, ele também precisa escolher a melhor forma de 

atingi-lo. Neste modelo o agente possui uma função de utilidade 

que o ajuda a escolher a ação que o ajudará a atingir o objetivo 

com o melhor desempenho possível. 

Karlsson [8] afirma que “o uso de máquinas de estados finitos 

para definir o comportamento de agentes em jogos é bastante 

popular devido ao fato de necessitarem de pouco poder de 

processamento e ser fácil e intuitivo definir comportamentos por 

meio dessa abordagem”. Também são muito populares para 

implementarem a inteligência de agentes em jogos [5]. 

Como o adversário virtual demonstrou necessitar de poucos 

estados para delimitar suas ações e poucas transições entre estes 

estados, a máquina de estados demonstrou-se apropriada como 

mecanismo de controle das ações do agente. Karlsson [8] 

considera que uma máquina de estados finitos é um conjunto de 

estados e um conjunto de regras de transição entre estes estados. É 

necessário que o agente observe o ambiente, neste caso, o estado 

do adversário. Os estados possíveis do agente inteligente 

(adversário virtual) e do jogador durante uma partida são 

representados no diagrama da figura 4, onde os turnos são 

alternados entre jogador e computador até que um deles vença a 

partida. Após o estado de sorteio, o adversário virtual poderá 

alternar entre os estados de compra, troca e análise até não possuir 

mais nenhuma ação a ser realizada, finalizando o turno. 

 

 
Figura 4. Diagrama de Estados Finitos do Dinobase 2.0 

5.1 Agente Adversário Virtual 
Diferente de um jogo como o Xadrez, em que a jogada do 

adversário influencia a do jogador, no jogo Dinobase as ações de 

um jogador não influenciam na do outro. Desta forma o agente 

não precisa decidir sua jogada em função do que o jogador fez. 

No entanto o agente necessita analisar o comportamento do 

jogador para balancear suas jogadas de forma a não vencer sempre 

e causar frustração na criança. 

Durante os testes de uso do Dinobase 1.0 com as crianças, 

observou-se que algumas delas não realizavam compras diretas do 

dinossauro bebê (31), comprando apenas ovos (30) ainda que 

tivessem tirado três ou mais pontos no sorteio. Outras só 

realizavam trocas quando o inventário já estava cheio e não era 

mais possível comprar seus itens. Comumente as crianças 

esqueciam ou não percebiam que algumas trocas poderiam ser 

realizadas. Inclusive perdiam a partida mesmo possuindo os 

pontos necessários para trocar pelo dinossauro adulto (33), jogada 

necessária para a vitória no jogo. Com base nestas observações 

optou-se por desenvolver um adversário virtual que demonstre um 

comportamento semelhante ao do jogador que estiver disputando 

a partida, “esquecendo” de realizar algumas trocas, não 

comprando sempre o dinossauro bebê quando tiver pontos para 

fazê-lo ou jogar de forma otimizada se o jogador realizar todas as 

trocas e compras diretas possíveis, adaptando-se ao estilo de jogo 

e nível de habilidade do jogador de modo que o jogo não se torne 

difícil demais a ponto de frustrar o jogador, ou fácil demais a 

ponto de tornar-se sem graça. 

Para atingir este objetivo o agente guarda as jogadas, a pontuação 

e quantidade de cada tipo de dinossauro no inventário do jogador 

a cada turno. Com base nestas informações o agente consegue 

calcular um percentual de aproveitamento de cada tipo de jogada 

e desta forma ter um parâmetro para auxiliar nas decisões das 

próprias jogadas. Como exemplo: se o jogador possuir 6 
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dinossauros bebês no inventário e realizar a troca por apenas 1 

dinossauro jovem, pode-se dizer que o jogador teve um 

aproveitamento de 50%, pois ele poderia ter trocado 2 

dinossauros jovens. Quando for a vez do adversário virtual 

realizar as trocas, ele terá uma chance de 50% de realizar a ação 

de troca. O mesmo procedimento foi utilizado para as compras 

diretas. Quando o adversário virtual alcança o total de 27 pontos – 

quantidade necessária para vencer a partida – em cada turno o 

adversário virtual possui uma chance de vencer a partida. 

5.2 Implementação do Dinobase 2.0 
Percebe-se um movimento ocorrendo com os jogos eletrônicos: a 

necessidade de desenvolver um jogo, mas publicá-lo em diferentes 

plataformas. Além disso, os jogadores esperam compartilhar os 

seus dados entres estas diferentes plataformas [4]. Para alcançar 

este objetivo, faz-se necessário o uso de tecnologias que permitam 

o desenvolvimento de um jogo e com pouco esforço, tornar 

possível executá-lo nas principais plataformas existentes no 

mercado, como consoles, computadores, smartphones e tablets. 

Assim, diferente de sua primeira versão, o Dinobase 2.0 foi 

reimplementado utilizando a engine Unity (http://unity3d.com/pt) 

e a linguagem C#, que permite desenvolver jogos eletrônicos em 

2D e 3D, e publicá-los para diversas plataformas. O objetivo de 

preparar o jogo para rodar em diferentes plataformas visa não 

restringir seu uso a computadores, no entanto este aspecto não 

será explorado neste artigo, tendo em vista o foco sobre os 

aspectos da IA do Dinobase 2.0. 

Considerando-se que o jogo já permitia disputar uma partida com 

até quatro jogadores, buscou-se desenvolver uma classe Player 

para a qual implementaram-se todas as possíveis ações do 

jogador, virtual ou não, e as principais funcionalidades 

necessárias relacionadas ao jogador. O quadro 1 descreve-se as 

operações da Classe Player: 

Quadro 1: Operações da Classe Player 

Operações Descrição 

InitiateInventory() Inicializa o inventário. Armazena as 

coordenadas (x,y) onde item deverá 

ser posicionado na tela quando for 

instanciado.; 

AddInventory() Adiciona um novo item ao inventário 

do jogador, incluindo-o na primeira 

posição livre que encontrar.  

SetSelection() Marca/desmarca os itens do 

inventário que foram clicados.  

UpdateInventoryObject() Troca a animação dos itens exibidos 

no inventário.  

SwapObject() Realiza as trocas 

IsWinner() Percorre o inventário do jogador 

buscando o dinossauro adulto, caso 

encontre, gera a vitória para o 

jogador; 

DestroyObjects() Percorre o inventário para destruir os 

objetos da cena, de forma a deixá-la 

limpa para o próximo jogador; 

CreateObjects(): Percorre o inventário do jogador e 

cria os objetos na tela. Utilizada 

sempre no início do turno do jogador; 

Para o adversário virtual, foi criada a classe VirtualOpponent, que 

herda da classe Player as operações gerais de um jogador. Esta 

classe possui as funções com as ações que o agente com 

comportamento inteligente deverá realizar. O quadro 2 descreve 

as operações da VirtualOpponent: 

Quadro 2: Operações da Classe VirtualOpponent 

Operações Descrição 

AddRoundPlayerStats() Armazena os dados da partida do 

jogador. Dentro do conceito de 

agentes pode ser definida como um 

sensor, por meio do qual o agente 

percebe o ambiente. A cada turno, o 

agente armazena um conjunto de 

informações numa lista. As 

informações armazenadas mantêm 

tanto o estado do agente atualizado, 

como o histórico de cada turno, 

registrando como o jogo está 

evoluindo. Estes dados são utilizados 

pelo agente para ajudar na tomada de 

decisões sobre as ações a serem 

realizadas 

PerformActions() Decide quais ações o agente deve 

realizar. Corresponde à função de 

utilidade, pois mapeia os possíveis 

estados do agente e decide qual o 

estado será de maior utilidade para o 

agente em um determinado momento. 

Em cada estado mapeado do agente, 

ele pode realizar um conjunto de 

ações diferentes. Estas ações são 

realizadas por meios de funções que 

correspondem aos atuadores no 

conceito de agentes 

SelectObjects() Função utilizada na seleção de 3 itens 

do mesmo tipo para realizar a troca. É 

um dos atuadores do agente 

ChangeObjects() Realiza a troca dos 3 itens 

selecionados. Também pode ser 

considerado como um dos atuadores 

do agente. Nesta função o agente 

decide se irá realizar a troca ou não, 

com base nas informações 

armazenadas 

IsInventoryFull() Verifica se o inventário do oponente 

virtual está cheio, permitindo ao 

agente realizar as trocas para liberar 

espaço 

6. AVALIAÇÃO DO DINOBASE 2.0 
Para a avaliação do jogo Dinobase 2.0 adotou-se o conceito de 

Personas. Kreitzberg e Pequeno [9] definem persona como uma 

técnica utilizada no design de experiência do usuário para 

representar o perfil de um determinado grupo que irá utilizar o 

software em desenvolvimento, permitindo fazer inferências para 

atender as necessidades de um determinado público-alvo. 
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Criaram-se três personas – representando crianças com níveis de 

habilidades diferentes – para avaliar se o adversário virtual estava 

se adaptando ao nível de habilidade do jogador. Os testes com as 

personas foram realizados pelo próprio pesquisador, simulando o 

comportamento do jogador de acordo com o nível de habilidade: 

•  Pouca habilidade: Só realiza a compra de dinossauro ovo e 

faz as trocas apenas quando não possuir espaço no 

inventário; 

•  Média habilidade: Às vezes realiza uma compra direta do 

dinossauro bebê e de vez em quando realiza uma troca, 

mesmo possuindo espaço vago no inventário; 

•  Muita habilidade: Realiza a compra direta do dinossauro 

bebê sempre que for possível e também realiza as trocas 

sempre que tiver as quantias necessárias. 

No teste da persona de média habilidade, para definir quando 

seria feita uma troca ou compra sem influenciar o resultado, 

optou-se por sortear um número randomicamente de 1 a 100 

através do site http://www.random.org/. Realizando a ação 

quando o número sorteado estivesse entre 1 e 50 e não realizando 

nenhuma ação nos demais casos. 

Na realização dos testes foram jogadas 10 partidas com cada 

persona, contra o adversário virtual (agente). Neste conjunto de 

testes jogou-se o Dinobase 2.0 com o sorteio de pontos a serem 

comprados por turno, o que implica em um fator “sorte” para cada 

adversário, o qual pode influenciar na vitória de um ou outro 

jogador. Os resultados podem ser observados na tabela 1, que 

indica para cada partida, por persona, quem foi o vitorioso: 

Agente ou Jogador (persona). 

 

Tabela 1. Resultado dos testes com as personas (com o fator sorte) 

 
 

Os testes demonstraram-se equilibrados, com um pouco mais de 

vitórias para o adversário virtual. Como pode ser observado na 

tabela 1, nos testes realizados com a persona de muita habilidade, 

no resultado final houve um pouco mais de vitórias para o 

jogador. Já nos testes realizados com a persona de média 

habilidade, o resultado demonstrou-se um pouco mais 

equilibrado. Nos testes com a persona de pouca habilidade, o 

agente teve mais vitórias. 

Observou-se que o fator sorte, durante o sorteio dos números foi 

fundamental nos resultados obtidos. Por este motivo, especulou-se 

se os resultados não poderiam estar sendo distorcidos. Para testar 

esta hipótese, foram realizadas mais 10 partidas com cada 

persona, onde o número sorteado era igual para o jogador e para o 

adversário virtual em cada rodada, chegando-se nos resultados 

apresentados na tabela 2. 

Tabela 2. Resultado dos testes com as personas (sem o fator sorte) 

 
 

A análise do agente desconsiderando o fator sorte do sorteio 

permitiu verificar que o comportamento do mesmo foi 

compatível com o comportamento de cada persona. Nesta nova 

etapa de testes, com a persona de muita habilidade, todas as 

vitórias foram conquistadas pelo jogador, devido a um fator 

muito simples: como a primeira jogada é sempre do jogador, e 

ele realiza todas as compras diretas e trocas possíveis, ele 

sempre alcança primeiro as condições necessárias para a vitória. 

Portanto, neste cenário o fator sorte é necessário para manter o 

equilíbrio. Apesar deste resultado sempre favorável ao jogador 

de muita habilidade, percebeu-se que o agente acompanhou as 

jogadas da persona, obtendo o comportamento desejado. Já para 

a persona de média habilidade, o resultado final foi praticamente 

idêntico aos testes realizados com o fator sorte. Porém, neste 

caso ainda houve um fator sorte a ser considerado, que são as 

ações definidas a partir de um sorteio de 1 a 100 para definir 

quando o jogador faria as compras e trocas. A persona de baixa 

habilidade perdeu todas as partidas para o adversário virtual, no 

entanto este teve o comportamento esperado conforme a 

habilidade da persona. 

A experiência de testes com as personas foi fundamental, pois 

permitiu acompanhar o comportamento do adversário virtual 

durante a partida, de forma sistemática, demonstrando que 

apesar dos resultados das partidas, o comportamento inteligente 

demonstrado pelo adversário virtual foi satisfatório, 

acompanhando o nível de habilidade do jogador. Mas 

demonstrou também oportunidades de melhorias no algoritmo 

do agente para atingir um resultado mais equilibrado das 

partidas. 

7. CONCLUSÕES 
O desenvolvimento de jogos digitais na perspectiva de educação 

inclusiva, requer especial atenção, pois construir jogos que 

possam ser jogados por uma ampla gama de sujeitos, 

independente de suas deficiências, não é tarefa simples. O jogo 

precisa atender requisitos pedagógicos, ou seja, tem que ser 
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educativo, o que por si só é um desafio. Tem que atender 

critérios de design de jogos, ser divertido, instigante, 

envolvente, agradável. Na área da computação requer uma boa 

programação, preocupação com diferentes dispositivos, técnicas, 

performance, algoritmos. E, unindo todos esses itens, atender a 

critérios de acessibilidade que permitam o acesso dos diferentes 

sujeitos.  

O Dinobase 1.0 foi desenvolvido alinhado a esta abordagem e, 

observando-se sua boa aceitação pelas crianças, buscou-se 

ampliá-lo por meio de implementação de técnicas de 

Inteligência Artificial que possibilitam uma nova experiência, 

i.e., partidas entre a criança e um jogador virtual, além da 

possibilidade de diferentes plataformas. 

A abordagem de teste com Personas permitiu uma avalição 

sistemática do agente, por meio dos diferentes perfis de 

jogadores modelados no projeto. Inclusive o primeiro conjunto 

de testes motivou uma segunda etapa, onde procurou-se eliminar 

o fator “sorte” do jogo para melhor avaliar o comportamento do 

agente. A solução proposta para o adversário virtual 

demonstrou-se promissora, mas fica visível a necessidade de 

ajustes para alcançar um resultado melhor, bem como os testes 

com jogadores reais. 

Acredita-se que a nova versão do jogo deverá ampliar as suas 

possibilidades de uso pedagógico, permitindo diferentes 

observações do professor com relação ao desempenho e 

comportamento do aluno. Ao aluno permitirá nova interação em 

que ele poderá sentir-se mais confortável ou seguro em realizar 

uma partida, sem pressões de colegas e jogando no seu próprio 

ritmo. 
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ABSTRACT 
A development project was implemented to design an online 

adventure video game as a psychoeducational tool in the treatment 

of adolescent girls with depressive symptoms. The game design 

followed the narrative structure of the hero’s journey and ideas 

from the cognitive behavioral and interpersonal psychotherapy 

models for depression. Fifteen adolescent in psychotherapy 

treatment tested the game. The majority of the players reported 

that the video game functioned well.  Data about the in-game 

decisions is presented. The project offers some ideas on how to 

incorporate psychotherapeutic notions in digital ludic 

environments.  

 

RESUMEN 
Se implementó un proyecto de desarrollo para diseñar un 

videojuego de aventura en línea como una herramienta 

psicoeducativa en el tratamiento mujeres adolescentes con 

síntomas depresivos. El diseño siguió la estructura narrativa del 

viaje del héroe e ideas de los modelos psicoterapéuticos cognitivo 

conductual e interpersonal. Quince adolescentes en tratamiento 

psicoterapéutico probaron el juego. La mayoría de las jugadoras 

reportaron que el juego funcionó bien. Se presenta información 

acerca de las decisiones dentro del juego. El proyecto ofrece 

algunas ideas sobre cómo incorporar nociones psicoterapéuticas 

en ambientes lúdicos digitales. 

Categories and Subject Descriptors 
J.4. [Social and behavioral sciences]: psychology 

General Terms 
Performance, Design, Experimentation, Theory 

Keywords 
Video games, interactive narratives, psychoeducation, depression  

1. INTRODUCTION 
In the last decades, there have been diverse initiatives to design 

and utilize videogames for educational purposes and in 

psychotherapeutic work with children with diverse 

psychopathological conditions. Promoters of the use of video 

games for learning and psychotherapy argue that: video games can 

contribute to establish the therapeutic relationship; video games 

can provide stimuli for therapeutic conversation; they can help to 

generate opportunities for the expression of unconscious aspects; 

in some contexts, the use of video games can provide diagnostic 

information; some video games have incorporated 

psychoeducational content, have integrated elements to model 

behavior and opportunities to exercise social problem resolution. 

Some of the most recent and interesting experiences are based on 

psychotherapeutic models that propose activities, modeling of 

desired behaviors, and the delivery of information for the physical 

and mental health of children and adolescents. The games 

reviewed, though without doubt innovations of great value for the 

child and adolescent psychotherapy, did not take advantage of the 

potential of the narrative as a resource that contributes to a 

positive game experience, which is hope to be accomplished in 

the game constructed for these project.  

Adventure games offer the possibility of integrating narrative and 

ludic elements. The narrative element of this genre offers 

possibilities in the divulgence of information and modeling. It is 

estimated that the narrative scheme of the hero’s journey, used 

frequently in movies and commercial video games, can serve as a 

starting point for the creation of a narration that includes aspects 

of youth culture, the condition of depression, and its resolution. 

On the other hand, interactive and game aspects offer the 

opportunity of communication interactions that are pre-structured 

between the player-protagonist and the game characters, and the 

possibility of presenting interpersonal problems that require a 

solution. Due to these characteristics, it is estimated that this game 

genre can allow for the incorporation of elements present in 

cognitive behavioral therapy, as well as other psychological ideas 

that help in the treatment of depression that contribute to a 

positive game experience.  

Designing a videogame that complies with therapeutic means and 

is also entertaining for adolescent youth is challenging and 

implies technological, esthetic, psychological, and above all, 

creative aspects. This article presents some of the fundaments that 

guided the design, it describes a model for psychoeducational 

videogames and presents some data in the play performance of 

fifteen patients that tested the videogame. 

 

2. THEORETICAL BACKGROUND 
 

2.1 The potential of adventure video games 

for learning  
Research in educational and psychotherapeutic games has shown 

that while games have a pedagogic value, not all genres of game 

are equally important for any given goal [13]. For example, drill-

and-practice games can be used in treating objectives related to 

language learning. Virtual reality games can be applied to the 

training of social skills and phobias [13]  

Adventure games are videogames in which the player takes the 

role of the protagonist in an interactive story that is motivated by 

exploration, manipulation of objects, and/or the exchange of 

information between the characters that allows for the resolution 

of puzzles or problems. Adventure games can be seen as puzzles 

inserted into a narrative frame [12].  A puzzle is a challenge in 

which there is no active opponent, rather, there is a problem that 

needs to be solved. The solution requires logical thinking, instead 
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of physical skills. Usually, puzzles have one solution, even though 

there can be more than one way to reach the solution [11].  

The characteristics of adventure games make them 

particularly convenient in motivating learning. These games offer 

a narrative in which problems can be integrated, stimulating 

learning through the resolution of problems. The player must 

learn about the game through permanent exploration, conversing 

with the characters, examining objects and manipulating them. 

While the player explores, he/she obtains information about the 

world.  

Puzzles are central components to the view that recognizes the 

potential of adventure games for learning. For learning game 

designers it is important to keep in mind: a) the integration of the 

narrative and the puzzles and b) the characteristics of the 

problems being posed. There will be greater flow and continuity 

in the experience of games if the puzzles are integrated into the 

story and there will be implicit and procedural learning when the 

puzzle solving process integrates the knowledge and skills that it 

intends to promote. In some puzzles, when the solution patterns 

appears in several puzzles, the player is not learning the response 

to a specific question, rather, a strategy of problem resolution [12] 

or a cognitive schema (a stimulus pattern generates a response 

pattern). The resolution of a problem generates a positive 

response of achievement in the player. In an adventure game that 

is well designed, where one puzzle leads to another, the feeling of 

achievement is recurring, providing an incentive to keep playing. 

These steps are reinforced when giving the players a new type of 

prize: from obtaining a prize to opening a new area of the game to 

seeing a new scene that reveals what happens next in the story.  

Puzzles are situated in a domain; there can be puzzles in which 

the solution is ubiquitous in the area of language or implies 

logical, mathematical, or social reasoning. 

 

2.2 Interactive Narratives 

Some authors have focused on the narrative aspects of 

videogames [17, 23]. Stories and tales have been used to share 

personal experiences or to teach youth social and ethical values 

[22]. This is an old strategy; for example, Campbell [3] points out 

that for the most part, myths have a pedagogic function. The 

narrative permits people to assign meaning to their experience. 

According to Robinson & Hawpe [22] the narrative is a type of 

casual thinking in which the narrative schema identifies categories 

(protagonists, situation, conflict, results, etc.) and relevant types 

of relationships (temporary, motivational, and procedural). Stories 

and narratives usually attract individuals feel empathy towards 

their protagonist and are effective when the protagonist shows 

changes in their value system (for example, courage or 

cowardice), exemplifying a lesson that can be learned. In a story, 

the writer can incorporate conflicts that demand a change in 

values, obstacles are situated so that the protagonist must 

overcome them, serving as a model of problem resolution [1]. 

Dickey [10]), refers to various works by other authors, shows that 

integrating narratives into contexts of learning provides 

opportunities of reflections, evaluation, illustration, 

comprehension, and search.  

Crawford [6] maintains that the principle elements of interactive 

narratives are people and their relationships, and that the main 

cognitive modality implied is social reasoning.  

Champagnat et al., [5] propose that adventure games and virtual 

learning environments share the same context: the users interact 

with the simulation of a process. These authors affirm that 

interactive narratives can communicate information that is 

relevant to pedagogic objectives combined with the benefits of 

virtual interaction. The direct participation in a story and the 

adoption of a first person perspective in control of the events 

unfolding, are central aspects of interaction in some videogames. 

As in real life, the players learn through planning, decision 

making, and personally observing the relationship between cause 

and effect. In role playing games, for example, the players 

combine the emotion of narrative with becoming immersed in the 

character. In adventure games, the narrative provides initial and 

permanent motivation for the game. In these types of games, the 

narrative provides an environment in which the players can 

identify and construct causal patterns that integrate what is known 

(underlying story, environment, rules, etc.) with what is 

conjectural, yet plausible within the context of the story. The 

game designer can structure the interactive options to afford 

significant feedback in terms of the player’s decisions. Feedback 

is a form of reinforcement, information for future decisions, or 

sequences of experiential learning (for example, interactions with 

animated characters that provide theoretical specific experiences) 

[1]. 

Ritter et al. [21] appreciate the potential of videogames and 

interactive stories to foster sensibility on social aspects. The basic 

idea is to integrate -in a subtle way- the topics in ludic 

environments of exploration, based on a narrative, with the 

purpose of increasing intrinsic motivation in order to deal with the 

topic at hand. Role playing games have the potential of 

encompassing different perspectives, allowing the player to situate 

himself/herself in a role and exploring the topic. The concepts of 

interactive narratives, provide the opportunity of increasing 

enthusiasm and the immersion of the players when recurring to: 1) 

characters behaving realistically -finally resulting in a game 

experience that is immersive for the player and b) dramatic 

concepts previously tried out (theme and story models)  [21].  

In regards to this last point, it is interesting to consider Delmas, 

Chapagnat, and Augeraud’s [9] proposal to create an interactive 

story of the hero’s journey [3]. The authors propose a monitoring 

architecture of the hero’s journey plot for educational purposes. 

The proposal is to adapt the original structure into an interactive 

medium, keeping in mind three aspects. In this type of game the 

player must always remain at the center of the action and all the 

key action points must go through him or her for the game to 

progress. Also, each time the player is given an option, each 

reaction must be valid, allowing for the game and the story to 

follow its course. The game must consider the failures and the 

frustrated attempts of the player-hero in the same way it considers 

his/her successes so as not to interrupt the progression of the 

game. Help, which is frequently part of hero stories, should take 

form of activities that appear in case the hero fails at the first try.  

In commercial games, narrative is generally found in role playing 

games, action games, and in adventure games [10]. The use of the 

hero’s journey narrative pattern is commonly used in movies and 

in commercial videogames [10]. The original proposal by 

Campbell was modified by Vogler [24] as a structure to create 

narratives applied for entertainment purposes and it has been 

adapted by other authors for interactive games [15]. Additionally, 

Campbell and Vogler expand on the hero’s journey by referring to 

the work of Carl Jung [18] in order to describe archetypal 

characters that are recurrent in stories [15]. Apart from the hero, 

these include the mentor, the herald, the allies, and the shadow. 

With frequency, the narrative is integrated in the way that a story 

gives context to the game or short animated videos that appear as 

the player progresses.  
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The analysis carried out by Ip [16] in 11 popular commercial 

action video games found that all of them had the narrative 

structure of the hero’s journey. Ip found that not all the phases of 

a hero’s journey were equally represented in terms of frequency 

and length; it is interesting to note that the phase that occurs most 

regularly in the games studied is the “getting closer to the deepest 

cave”; a symbol that is frequently interpreted with death prior to 

the rebirth of the transformed hero, the dark night, or the 

depressive phase of people on track to development.  

In contrast to what Ip [15, 16] reports for commercial video 

games, the games oriented towards mental health, at least the ones 

reviewed during the development of this work, there is no 

reference to the incorporation of archetypal theory as a narrative 

resource.  

 

2.3 Treatment and prevention models of 

depression  
A review of articles of different efficacious interventions for 

depression showed that although there are differences in the 

actions and emphasis between preventing and psychotherapeutic 

modalities, in both situations, effective interventions share 

theoretical views with respect to the factors that influence the 

development of the disorder and of positive change. Even though 

the models represent different schools of thought, there are 

understandings, interventions and particular emphasis that have 

common elements. 

Cognitive-behavioral psychotherapy attributes depression to 

cognitive distortions and its effect on social behavior and 

relationships, and/or an alteration in the behavioral reinforcement 

patterns [2, 8]. Distortions related to depression arise from 

cognitive schemas that are derived from experiences from infancy 

to current day [25]. Interventions seek to modify cognitions and 

promote functional tools to cope with stress and improve 

interpersonal relationships [14].  

The interpersonal model also recognizes the influence of 

inadequate interpersonal relationships from early infancy as a 

factor of vulnerability for depression. The intervention 

emphasizes the identification of current interpersonal difficulties 

and stimulates strategies to face these difficulties.  

The model of interpersonal dynamic therapy and traditional 

psychoanalysis share the importance they give to early attachment 

for the development of psychological capacities related to mental 

health. The therapy is centered on the current relationship 

difficulties, helping the patient to identify dysfunctional patterns 

and stimulating through the therapeutic relationship, the capacity 

to reflect on one and others.    

Frequently prevention interventions are multi-modal, including 

diverse and complementary actions.  

In synthesis, the interventions focus on the present situation, 

particularly gearing attention towards the identification of 

relational patterns and dysfunctional cognitive styles. All the 

interventions follow and stimulate the process of recognition and 

reflection of the patient´s own mental state and others, and its 

relationship to behavior and the consequences over affect and 

mood. Interventions that promote a real and positive perception of 

oneself are common. Behavioral activation is stimulated, as well 

as personal strategies to face problems, looking for healthy 

alternatives for problem solving and reviewing social skills. All 

these strategies are not just promoted for overcoming a current 

state of depression; they also seek to be available in future 

situations that could trigger the recurrence of depressive 

symptoms. 

3. OBJECTIVES 
a) To design a video game, sustained in a psychological model, 

oriented to the treatment of depression in adolescent women. 

b) To adapt the narrative structure of the hero´s journey to the 

interactive format of an online adventure game for the 

treatment of depression. 

c) To describe the game decisions made by the players.  

 

4. METHOD 
A process of iterative design was followed; phases of gathering of 

data about game playability and game experience fed phases of 

game design.   

In parallel, the researcher initiated and maintained contact with 

three psychotherapists to share ideas and to sanction the game 

design.  

A small pilot study was conducted to test the videogame. This 

article presents some aspects of the design and some data about 

the performance of the patients during play. Information about the 

acceptability and opinions of the therapists can be found 

elsewhere [4]. 

 

4.1 Procedure 
 

4.1.1 Process of creating and writing the story 
Three focus groups in two schools were conducted with girls 

between 14 and 18 years old.  The overall objective of these 

activities was to obtain information for a user centered videogame 

design.  The focus groups lasted between 40 and 60 minutes.   

Writing the story was a creative process that had the additional 

difficulty of incorporating the elements required to make it useful 

for psychological ends.  

It became evident that writing a story for a game had 

particularities related with the interactivity. Since the actions of 

the player affect the course of the narrative, several alternatives 

had to be written. When considering the best way to write the 

game story, a couple of programs were reviewed: HypeDyn and 

Twine.  These are hypertext authoring tools to create text-based 

interactive stories that adapt to reader choice; although, in the 

end, none of these tools were used in this research, they indicate a 

type of tool that can potentially be used in future projects. Text-

only interactive stories could also be used for education and 

mental health. Interactive stories in text would allow more 

freedom to create fictional worlds. 

When trying to create the story several considerations related with 

the literary gender (fiction, realism, magical realism?) and 

narratives devices (for example: narrative point of view, narrative 

time, narrative voice) aroused. This experience suggest a line of 

research that could explore which narrative devices can serve best 

not only the enjoyment of reading but the psychological and 

educational objectives.   

In the first attempt, the story was located in the future in a 

dystopian society. Soon it became evident that the creation of a 

fantastic world would require the design of visual elements that 

were to complex or expensive to produce for this project. 

Therefore a more realistic narrative approach was taken.  

The process of thinking about the story, reading novels, watching 

movies and trying different approaches to write the story took 

about three months. The actual writing of the story script was 

accomplished in about a week. 
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The complete story script was presented to five psychologists to 

sanction it and to receive suggestions. Based on this comment the 

final version of the script was prepared. 

Once the story and dialogues were ready, it began the process of 

taking photos and videos with the volunteer “actors”.  

 

4.1.2 Web page design 
From a design point of view, the idea was to construct a simple 

but attractive and functional web site. Several web sites for 

teenagers were reviewed to inspire the selection of colors. The 

web page was built integrating HTML, PHP, MySQL databases. 

 

4.1.3 Video-game design process 
The videogame was constructed in Adobe Flash Professional CS5 

and its programming language ActionScript 3.0. This choice was 

based in the fact that games created using this technology are 

accessible on most common web browsers that, generally, have 

already installed Flash Player. Besides, Flash Professional comes 

integrated with Adobe Photoshop (for editing photos) and Adobe 

Premiere (for editing Videos), which were both used in the 

process of making the game. 

To create the visual elements that the game story required, it was 

decided to find volunteer “actors” to video and photograph them. 

Ten actors participated, near 400 hundred pictures were taken and 

one hour of video was recorded, all these in 8 different locations. 

Most of the pictures and films were obtained in El Salvador, 

Central America and one sequence of the game was shot in 

Santiago de Chile. 

As a first prototype test, a storyboard like Power Point 

presentation with photos and videos was showed to three girls and 

afterward they were interviewed. The purpose was to evaluate the 

acceptability of the game story.  

Once a playable version of the game was finished, it was 

presented to two girls. With minimal instructions these girls 

played the game. The purpose was that the players informed any 

game malfunctioning or any aspect that negatively affected the 

game experience. After they played they were interviewed. Also, 

girls were observed while playing. 

 

4.1.4 Psychotherapists’ participation in the game 

design 
In the beginning of the design, eight psychotherapists were invited 

to collaborate in the game design process; three of them accepted. 

So, it can be said that the final game and web page contents were 

influenced and sanctioned by these three psychotherapists. 

In some specific moments, two other psychotherapists provided 

comments on the development of the game. 

The design of the game and of the web page received important 

contributions by the team at the Heidelberg Center for 

Psychotherapy Research from Germany. 

 

4.1.5 Pilot study 
Two psychotherapists in private practice and three 

psychotherapists working in two public health institutions 

consented to participate and provided cases to the study. 

The psychotherapists selected patients, invited them to participate 

and asked parents for their consent. When consents were 

explicitly given, patients received their access code to the online 

system.  This code was previously entered by the researcher in a 

user database that linked each patient code with its respective 

therapist.  

The registration asked for a user name, a password and an e-mail 

address. After the registration an automatic e-mail was sent asking 

the user to confirm its registration.  

Only registered patients were able to play the game. Patients 

played the video game at their homes. An automatically generated 

e-mail was sent to the researcher and to the therapist informing 

that a particular patient finished the game.  

In the following sessions, therapists evaluated the situation of the 

patients and if they considerate appropriate debriefed the game 

experience and its relation with the patient problems. 

 

4.2 Subjects 
All the participants were patients in natural psychotherapy 

sessions. According to their therapists, all these patients had 

symptoms of depression, mild or moderate depression.  The 

exclusion criteria were: severe depression, suicide attempt, 

psychosis and intellectual disability. Several patients manifested 

comorbid disorders (eating disorders, for example) or other 

symptoms (anxiety) or their depressive symptoms were part of a 

disorder different of depression (adjustment disorder). Fifteen 

patients, girls between 11 and 18 years old, consented to 

participate and played the game. 

 

4.3 Instrument and Data collection 
Each decision that a player made during the game was 

automatically recorded in an online database. The play time for 

each player was also recorded in this manner. 

After playing, patients responded an online questionnaire that 

included two questions about the functioning of the video game. 

Each item was a phrase that expressed an opinion about the game 

experience. The instructions asked the testers to express their level 

of agreement for each phrase by choosing one of five possible 

answers (“Nothing”; “Slightly”; “Moderately”; “A lot”; 

“Extremely”) for each sentence.  

 

5. RESULTS 
A revised public version of the videogame can be played here: 

http://juego.cgjung.cl/maya/  

 

5.1 Story 
In the following paragraph a condensed version of the story is 

presented: 

 

Maya was an average teenager but she was feeling a 

little sad. During a walk in a park where she uses to 

go, she meets Izel, a girl about her age. Izel is a 

vivacious girl and after a small talk, Izel invites Maya 

to participate in an ecological movement and to go to a 

protest to stop the destruction of the park. Maya 

realizes that the day of the protest she has an exam at 

her school, so she goes to talk to her teacher, who 

denies the permit to go. Maya must ask another 

teacher to intercede to obtain authorization. She goes 

to the protest and unexpectedly she runs into her 

father, a lawyer who is representing the ecological 

movement. Then the story shows Izel who has 

information that could stop the destruction of the park. 

Izel asks Maya if she has a camera and that if she 

dares to take a risk helping her. Both girls go to 

photograph a government bureaucrat taking a bribe 

from an employee of the company that wants to 
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destroy the park to build an industry. The girls are 

discovered so they flee with the evidence that later 

Maya passes to her father and that, in the end, it helps 

him to win the case and to save the park.  

 

5.2 Mapping the hero’s journey narrative 
structure 

The creation of the story followed the narrative structure of 

the hero’s journey as originally stated by Joseph Campbell [3] and 

later adapted by Chistopher Vogler [23]. In Table #1, the hero`s 

journey stages and its corresponding episodes in the video game 

story are presented. 

 

Table # 1 
The hero’s journey structure (Vogler’s version) in the game 

story 
 

Maya Story Hero’s journey 

Backstory 
The ordinary world 

The belly of the whale 

Maya sleeps  

Maya gets up 
Maya keeps 

sleeping 
The call to adventure 

Maya walks in the park Crossing the first threshold 

Izel invites Maya to join the 

movement 
The call to adventure 

Maya accepts Maya rejects  

Maya invites 

Aria 

Aria reiterates 

the invitation 
The call to adventure 

Teacher says “students cannot go to 

the protest” 

Tests, allies and enemies 

The meeting with the 

mentor Mayas asks other teacher for help 

Maya goes to the protest 
The approach to the 

innernost cave 

Maya takes photos of the villans The ordeal 

Maya and Izel escape The magic flight 

Maya gives the photos to her father The reward 

Epilogue The resurrection 

 

5.3 Gameplay design 
In overall terms for this game, players had to navigate and make 

decisions to move forward in the game story.  This gameplay 

required to design and program different types of interactions: 

• Navigation. Navigation required making buttons or graphic 

objects react and take the story to a different point in the 

narrative timeline. This implied also the arrangement of 

elements and the writing of scripts to load and control the 

display of story sequences (pictures, videos, text, and 

interactive objects).  

• Making choices.  It was important to allow, at least in some 

instances, meaningful choices that notoriously affected the 

course of the game. The presentation of alternatives required 

to create text boxes with mouse-over effects, that once 

clicked, moved the story in a certain direction or that 

presented other graphic element.  In some cases it was 

necessary to write conditional scripts to allow or disallow a 

particular game functionality when certain condition was 

met. These logical conditions were also programmed for the 

dialogue simulation in some scenes.  

• Hidden objects. In some of the instances the game challenged 

the player to find a hidden object; this required that the 

player explored the scenes with the computer mouse and 

click to make the object appear. 

• Drag and drop functionality. In one of the moments, the 

player had to take a picture within the game. For this, a 

camera viewfinder was simulated, it was possible to move it 

with the mouse cursor until certain position that allowed the 

player to take the picture and that, in turn, it triggered a 

sequence of images and sounds.  

 

The playability tests suggested that it was important to include 

some brief instructions and to make explicit the objective of the 

game; these elements were presented at the start.  

 

5.4 Score system and feedback 
In the beginning of the project, the idea was to design a system 

that rewarded the decisions considered as positives in terms of the 

psychological theory and that it punished, subtracting points, the 

negative ones. After a discussion with the colleagues at the 

Heidelberg Center of Psychotherapy Research and considering 

that the game was aimed at girls with symptoms of depression it 

was decided not to punish the players’ scores. Thus the game only 

provided cues about the positive game behavior in the areas of 

“Recognition and modification of negative cognitive bias”, 

“Interpersonal skills and interpersonal problem solving” and 

“Behavioral and physical activation”. This form of immediate 

feedback was presented by means of: a) an audio sound; b) an 

increase in the percentage value next to the icon that represented 

the three areas already mentioned. No especial instructions on 

how to obtain a higher score were given to the players; this 

decision was made considering that providing explicit information 

about the positive behaviors could cause oppositional attitudes 

that affected the spontaneous play and the game experience. 

Thereby the score system just gave hints and a more explicit 

feedback was left to the end of the game. 

To allow the score system it was necessary to create, via code 

within the main game file, variables that could take different 

values. Besides the decisions made by the player, the play time 

was also registered. These variables were then used to calculate 

the score and to personalize the final feedback. Moreover, 

automatically after a player finished the game their values were 

stored in a database and sent via e-email to the researcher and to 

each player’s respective therapist. It is worth mentioning that the 

in-game decisions could be considered performance data that 

could be analyzed for research purposes.  

Using the same method of variables, information about the game 

progress was calculated and presented in the top bar of the game 

interface.  

Immediately after ending the game, each player had a 

personalized feedback based on her decisions. The feedback 

reinforced the positive behavior, presented questions for self-

reflection and provided information related with the three areas of 

interest. The options of feedback text were stored in a MySQL 

database and called depending on the variable values obtained by 

the player. The number of feedback alternatives for the three areas 
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were: “Recognition and modification of negative cognitive bias, 

3; “Interpersonal skills and interpersonal problem solving” 6; 

“Behavioral and physical activation”; 2.  

 

5.5 Psychotherapeutic elements in the 

videogame 
Based on the review of prevention and treatment programs for 

depression, aspects of the cognitive behavioral model and the 

interpersonal model served as the fundaments to guide the video 

game design. Three topics were considered: recognition and 

modification of negative cognitive bias; interpersonal skills and 

interpersonal problem solving; behavioral and physical activation. 

These aspects were included in four ways: as decisions that the 

player should make as part of the unfolding story; as a score 

system that tracks and provides immediate feedback cues about 

the three areas; as a post-game feedback text; as an information 

text in the “Mind your mind” section of the hosting website. A 

description about how these ideas were incorporated in the game 

follows next. 

 

Figure #1. Recognition of negative cognitive bias 
 

Recognition and modification of negative cognitive bias. The 

story of the game presents two situations referred to cognitive 

bias:  

a) When Maya’s request to her teacher is rejected, she thinks: 

“…It was another dumb idea of mine to think that he would 

allow us to go”. Aria, her friend, corrects her thinking and 

encourages her by saying: “It is not a dumb idea. It is a good 

idea but it is not easy that this guy allows us to go. We have 

to keep trying”. 

b) In one of the branches of the story, Maya tells Aria that she is 

thinking about joining a movement to try to stop the 

destruction of the park; Aria responds: “You are so naïve, 

how can you think that we could to anything to stop it!”.  

Then Maya faces two alternative ways of thinking (Figure 

#1): i) “Aria is right. I always think dumb things”. ii) “Aria is 

a pessimist. I think that we can do something”. 

Interpersonal skills and interpersonal problem solving. The story 

of the game presents four situations referred to the interpersonal 

area: 

a) Maya received an invitation to participate in a social 

movement that is trying to stop the destruction of the park. 

Maya must decide whether she participates or not. 

 

 

Figure #2. Interpersonal decision making 

 

b) Aria’s boyfriend is sending e-messages that Maya considers 

inappropriate. Maya must choose one of three options 

(Figure #2): i) ignore him once more; ii) confront him; iii) 

talk to Maya about the situation. 

c) When asked, the teacher refuses to change the date of the 

test. Maya can react in two ways: i) Upset, saying “You 

understand nothing”; ii) Thinking diplomatically and 

insisting politely. 

d) After the refusal and the encouragement from Aria, Maya 

considers how to persevere on her intention: i) “I have to 

find a way to solve this problem. I will go to talk with 

teacher Uli. Maybe he can help us”; ii) “I does not matter 

what this guy says. I am going anyway with or without his 

authorization”. 

Behavioral and physical activation. The story of the game 

presents two situations referred to physical activity: 

 

 
Figure #3. Behavioral and physical activation 

 

a) The story starts showing Maya waking up and presents the 

players with two options (Figure #3): i) Maya keeps 

sleeping; ii) Maya gets up 

b) When Maya wakes up, there is a scene where she can 

prepare to go out by: i) brushing her hair; ii) having a 

healthy breakfast; iii) brushing her teeth; iv) dressing up. 
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5.6 Functioning of the video game system 
The game system was always available when visited. Only one 

patient reported problems to register and she needed the 

assistance of her therapist. There were not e-mails coming from 

the platform reporting problems or questions about the game 

system.  

53% of the patients chose the option “Nothing” and 27% chose 

the alternative “Slightly” when asked about their level of 

agreement with the statement: “The game did not work well". 

67% of the patients chose the option “Nothing” and 29% chose 

the alternative “Slightly” when asked about their level of 

agreement with the statement: “There were technical difficulties 

that affected the experience of playing this game”. The majority of 

the players reported that the video game functioned well.   

Some of the patients and therapists reported that some videos that 

were part of the game did not play smoothly, which negatively 

affected the overall play experience. This was more troublesome 

when the internet connection was slow.  

  

5.7 Patients’ decisions during play 
There were 19 game path records because 4 patients played twice.   

The average of play time was 11:57 minutes (SD= 03:42 minutes).  

Figure # 4 shows the possible routes within the video game; the 

circles represent the stations or stages of the game, the diameter of 

the circles varies depending on the number of people visiting each 

station. Most of the patients followed a common path:  

Maya wakes up. The hidden object is not found. She 

decides to participate in the movement to stop the 

destruction of the park. She reacts optimistically when 

confronted with Aria’s negative remark. She politely 

insists to her teacher. In the final game decision and 

facing an obstacle, she asks for help. 

 

Given the nature of the psychological difficulties shown by the 

patients, it was expected that their in-game decisions would show 

lack of social engagement and dysfunctional interpersonal 

behaviors however, most of the girls played differently. They 

accepted a social invitation, reacted optimistically and responded 

politely.  

It is difficult to interpret this performance with no previous 

research found on the topic as part of this study. One could 

speculate that the decisions during play are mainly determined by 

the intention to move the game forward. In the other hand, the 

observation of behavior in other forms of play shows that players 

project their personalities in their style of play. It is also true that 

in the virtual world some people consciously decide to present 

themselves and behave differently as they usually do in the real 

world. It is possible also that the videogame lacks the complexity 

and challenge to bring about different styles of play.  

In any case, the possibility to record play performance in 

videogames offers an interesting avenue of inquiry in future 

psychoeducational videogames. It would be interesting to relate 

play styles with personality traits or with the presence of 

psychological disorders. 

 

6. CONCLUSIONS 
Aspects of the cognitive behavioral model and the interpersonal 

model served as the fundaments to guide the video game design. 

Three topics were considered: recognition and modification of 

negative cognitive bias; interpersonal skills and interpersonal 

problem solving; behavioral and physical activation. These 

aspects were included in four ways: as decisions that the player 

should make as part of the unfolding story; as a score system that 

tracks and provides immediate feedback cues about the three 

areas; as a post-game feedback text; as an information text in the 

hosting website. The narrative aspect of the game presented 

interpersonal situations that required psycho-social reasoning and 

that allowed the integration of theoretically relevant elements.  

A web page was created: to host online the video game; to create a 

private online environment for patients and therapist that 

participated in the research; to deliver complementary information 

about depression; to log the players’ activities; and to deploy 

instruments of evaluation. Also an automatic email was sent to the 

respective therapist and the research informing the game decisions 

of the players. It could be said that the web platform and the game 

were integrated in an online game system that met the 

requirements of access limited to participants of the research, of 

confidentiality, of online access and that made possible to obtain 

part of the information for the pilot evaluation. 

It was possible to create an interactive story based on the hero's 

journey narrative structure that, at the same time, included 

elements intended to foster mental health. This elaboration 

integrates the pedagogical value of the widespread narrative 

pattern of the hero, as a metaphor for transformation, and 

theoretically relevant psychological elements. As mentioned in the 

first part of the report, although the use of the hero's journey 

structure is very common in commercial games is much less 

common in education and even less common in games for mental 

health. The video game constructed as part of this research 

provide a functional prototype and, hopefully, a good starting 

point for more complex and sophisticated future initiatives of this 

sort in the field of mental health.   

The writing of the game story had particularities related with the 

interactivity. Since the actions of the player affect the course of 

the narrative, several alternatives had to be written.  

Figure # 4. Maya video game path analysis. Group choices. 
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Given the resources needed to create fantasy worlds, interactive 

stories in text could allow more freedom to create fictional 

worlds. Text-only interactive stories could also be used for 

education and mental health. 

When trying to create the story, several considerations related 

with the literary gender and narratives devices aroused. For 

example, during the development of the game, the girls that tested 

the videogame mentioned that they liked dystopian films and that 

they did not want to see their lives reflected in the game. 

Dystopian narratives use the device of displacement [7]. This 

method provides dystopias with a distorting mirror that can 

magnify an aspect of the present and show a possible, sometimes 

paradoxical, scenario with negative tones. In this way, a relevant 

aspect of reality can be presented to a critical revision without 

providing an answer and presenting an opportunity for intellectual 

and moral considerations for the emergent faculties of 

adolescents. This could be a useful resource for adolescent to 

review the values and lessons that adults offer them. This 

experience suggest a line of research that could explore which 

narrative devices can serve best not only the enjoyment of reading 

but the psychological and educational objectives.  

In other aspect derived from this research, it is interesting to 

highlight the fact that play activity can be recorded (the game path 

analysis in this study); this performance data could be associated 

with other variables of interest (e.g. different levels of depressivity 

and different disorders) or as form of assessment embedded in 

video games [19]. This could be another subject for future 

explorations. 

An overview of the design process clearly shows the need of a 

multidisciplinary approach when developing projects like this and 

to advance science in this intersection. For one parte the 

psychological aspect is fundamental and also knowledge coming 

from the narrative field and from game studies. Of course this 

must all be sustained by information technologies.  

 

7. ACKNOWLEDGMENTS 

This research was supported in part by grants from Chile’s 

National Commission for Scientific and Technological Research 

(CONICYT) and from the Fund for Innovation and 

Competitiveness (FIC) of the Chilean Ministry of Economy, 

Development and Tourism, through the Millennium Scientific 

Initiative, Grant N° IS130005. The author is particularly grateful 

for the advice and support during the development of the research 

provided by Doctor Juan Pablo Jiménez (Universidad de Chile), 

Doctor Hans Kordy (Center for Psychotherapy Research, 

University Hospital Heidelberg), Doctor Mariane Krause 

(Pontificia Universidad Católica de Chile) and Doctor Benjamin 

Zimmer (Center for Psychotherapy Research, University Hospital 

Heidelberg). 

8. REFERENCES 

[1] Baranowski, T., Buday, R., Thompson, D., & Baranowski, J. 

(2008 ). Playing for Real: Video Games and Stories for 

Health-Related Behavior Change. Am J Prev Med, 34(1), 74-

82. 

[2] Brewin, Chris R. (1996). Theoretical Foundations of 

Cognitive-Behavior Therapy for Anxiety and Depression. 

Annual Review of Psychology, 47, pp. 33-57. 

[3] Campbell, Joseph (1949/1973). The Hero with a Thousand 

Faces, Princeton/Bollingen. 

[4] Carrasco, Álvaro. (2014). Design and Pilot Study of an 

Adventure Video Game as a Tool in Psychotherapeutic 

Processes of Adolescent Women with Symptoms of 

Depression. Reporte de investigación doctoral para optar al 

grado de Doctor en Psicoterapia, Universidad de Chile, 

Pontificia Universidad Católica de Chile y Ruprecht Karls 

Universität Heidelberg. 

[5] Champagnat, R., Delmas, G., & Augeraud, M. (2010). A 

storytelling model for educational games: Hero's interactive 

journey. International Journal of Technology Enhaced 

Learning , 2 (1-2), 4-20. 

[6] Crawford, C. (2005). On Interactive Storytelling. Berkeley: 

New Riders. 

[7] Czigányik Zsolt. (2004). Satire and Dystopia: Two Genres?. 

In HUSSE Papers 2003 (Literature and Culture). University 

of Debrecen, (305-309). Retrieved on September of 2013 

from: 

http://seas3.elte.hu/coursematerial/CziganyikZsolt/dystopia0

001.pdf  

[8] Davidson, K., Rieckmann, N., & Lespérance, F. (2004). 

Psychological Theories of Depression: Potential Application 

for the Prevention of Acute Coronary Syndrome Recurrence. 

Psychosomatic Medicine(66), 165-173. 

[9] Delmas, D., Champagnat, R., & Augeraud, M. (2007). 

Bringing Interactivity into Campbell's Hero's Journey. En M. 

Cavazz, & S. Donikian, Lecture Notes in Computer Science 

(págs. 187-195). Berlin / Heidelberg: Springer. 

[10] Dickey, M. (2006). Game Design Narrative for Learning: 

Appropriating Adventure Game Design Narrative Devices 

and Techniques for the Design of Interactive Learning 

Enviroments. Educational Technology Research and 

Development (54), 245-263. 

[11] Fernández Vara, C. (2009). The Tribulations of Adventure 

Gmes: Integrating Story into Simulation Trough 

Performance. In Partial Fulfillment of the Requirements for 

the Degree Doctor of Philosophy in Digital Media, Georgia 

Institute of Technology, School of Literature, 

Communication and Culture. 

[12] Fernández-Vara, C., & Osterweil, S. (2010). The Key to 

Adventure Games Design: Insight and Sense-making. 

Meaningful Play 2010 Conference Proceedings. 

[13] Goh, D. H., Ang, R. P., & Chern Tan, H. (2008). Strategies 

for designing effective psychotherapeutic gaming 

interventions for children and adolescents. Computer in 

Human Behaviour , 2217–2235. 

[14] Horowitz, J., & Garber, J. (2006). The Prevention of 

Depressive Symptoms in Children and Adolescents: A Meta-

Analytic Review. Journal of Consulting and Clinical 

Psychology, 74(3), 401-415. 

[15] Ip, B. (2010a). Narrative structures in computer and video 

games: Part 1: Context, Definitions, and Initial Findings. 

Games and Cultures, 6, 103-134. 

[16] Ip, B. (2010b). Narrative structures in computer and video 

games: Part 2: Emotions, Structures, and Archetypes. Games 

and Cultures, 6, 203-244. 

[17] Järvinen, A. (2007). Games without Frontiers. Theories and 

Methods for Game Studies and Design. Doctoral dissertation 

study for Media Culture, University of Tampere, Finland. 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

135

[18] Jung, Carl. (1991). The archetypes and the collective 

unconscious (The Collected works of C. G. Jung) (2nd ed.). 

London: Routledge. 

[19] Montanaro E, Fiellin LE, Fakhouri T, Kyriakides TC, 

Duncan LR. Using Videogame Apps to Assess Gains in 

Adolescents’ Substance Use Knowledge: New Opportunities 

for Evaluating Intervention Exposure and Content Mastery. J 

Med Internet Res 2015;17(10):e245 

[20] Prensky, M. (2005). Computer Games and Learning: Digital 

Game-Based Learning. En J. Raessens, & J. Goldstein, 

Handbook of Computer Game Studies (págs. 97-122). 

Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. 

[21] Ritter, C., Göbel, S., & Steinmetz, R. (2010). A Critical 

Reflection on the Use of Storytelling and Game Technology 

to Motivate Children to Deal with Socio-Critical Issues. 

Workshop Interactive Storytelling for Children. Barcelona. 

[22] Robinson, J. A., & Hawpe, L. (1986). Narrative thinking as a 

heuristic process. In T. R. Sarbin (Ed.), Narrative 

psychology: The storied nature of human conduct. (pp. 3–

21). New York: Praeger. 

[23] Squire, K. (2008). Video-Game Literacy. A Literacy of 

Expertise. En J. Coiro, M. Knobel, C. Lankshear, & D. J. 

Leu, Handbook of research on new media literacies. 

Routledge. 

[24] Vogler, C. (2007). The writer's journey: Mythic structures for 

storytellers and screenwriters (Third edition ed.). London: 

Boxtree. 

[25] Zvelc, Gregor. (2009). Between Self and Others: Relational 

Schemas as an Integrating Construct in Psychotherapy. 

Transactional Analysis Journal; Jan 2009; 39, 1; pp. 22-38. 

 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

136

Um Estudo sobre Abordagens Tecnológicas para a 
Geração de Mapas Conceituais 

Camila Z. Aguiar 
Universidade Federal do  
Espírito Santo - UFES 

Av. Fernando Ferrari, 514  
Goiabeiras, Vitória, ES, Brasil 

camilazache@gmail.com 

Davidson Cury 
Universidade Federal do  
Espírito Santo - UFES 

Av. Fernando Ferrari, 514  
Goiabeiras, Vitória, ES, Brasil 

dedecury@gmail.com 

 

Tania Gava 
Universidade Federal do  
Espírito Santo - UFES 

Av. Fernando Ferrari, 514  
Goiabeiras, Vitória, ES, Brasil 

taniagava@gmail.com 

 

 

ABSTRACT 
Concept maps are resources for the representation and 

construction of knowledge. They allow showing, through 

concepts and relationships, how knowledge about a subject is 

organized. Technological advances, particularly the internet, have 

boosted the development of technological approaches that help 

the automatic construction of a map, in order to facilitate and 

provide the benefits of that resource more broadly. On the need to 

better identify and analyze the functionalities and characteristics 

of the technological approaches inserted in this context, we 

developed a categorization based on bibliographic review of the 

area between 1994 and 2014. Thus, this work aims to present the 

proposed categorization, their characteristics and possible 

advantages. 

RESUMO 
Mapas Conceituais são recursos para a representação e construção 

do conhecimento, uma vez que permite mostrar por meio de 

conceitos e relações como o conhecimento sobre determinado 

assunto é organizado. O avanço tecnológico, notadamente o da 

internet, tem impulsionado o desenvolvimento de abordagens 

tecnológicas que auxiliem e automatizem a construção dos mapas, 

de modo a facilitar e proporcionar os benefícios dessa ferramenta 

de maneira mais abrangente. Visando melhor identificar e analisar 

as funcionalidades e características das abordagens tecnológicas 

inseridas neste contexto, elaboramos uma categorização baseada 

nas revisões bibliográficas da área entre os anos de 1994 e 2014. 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo apresentar a 

categorização proposta, suas características e possíveis vantagens. 

Categories and Subject Descriptors 
I.2.6 [Artificial Intelligence]: Learning. 

I.2.7 [Artificial Intelligence]: Natural Language Processing. 

I.5.0 [Pattern Recognition]: General. 

K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education. 

General Terms 
Algorithms, Documentation, Languages, Theory.  

Keywords 
Concept Map, Concept Maps Generation, Concept Map Mapping, 

Knowledge Representation, Natural Language Processing.  

1. INTRODUÇÃO 
Já é bastante sabido que Mapas Conceituais são recursos para a 

representação e construção do conhecimento, uma vez que 

permitem mostrar, por meio de conceitos e relações, como o 

conhecimento sobre determinado assunto está organizado. A 

construção de mapas conceituais na maneira proposta por Novak é 

apoiada na Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel 

[18], assumindo que o conhecimento prévio na estrutura cognitiva 

de um indivíduo é um subsunçor para a assimilação de novos 

conceitos e deve respeitar sua estruturação hierárquica. 

Segundo Novak [18], conceitos e relações formam a base para o 

aprendizado e por isso mapas conceituais têm sido fortemente 

utilizados na educação em diversas situações e para diferentes 

finalidades, seja como recurso de aprendizagem, meio de 

avaliação, organização instrucional, representação cognitiva, 

elicitação ou compartilhamento do conhecimento. Se pensarmos 

neste contexto, mapas são utilizados como ferramentas para dar 

suporte à educação, uma vez que professores lançam mão deles 

para verificar o nível de entendimento do estudante em um dado 

assunto, analisar o conhecimento médio de uma turma, identificar 

conceitos e significados que não foram corretamente assimilados 

ou tornar explicito e compartilhado o conhecimento sobre um 

domínio de estudo.   

No entanto, mesmo com a popularização de certas técnicas, a 

construção manual de um mapa conceitual requer alguma 

dedicação de tempo e esforço empenhado para a identificação e 

estruturação do conhecimento, especialmente quando a 

construção do mapa é realizada a partir do “zero”, ou seja, quando 

seus elementos constituintes não são pré-definidos e precisam ser 

totalmente descobertos. O avanço tecnológico, notadamente o da 

internet, tem impulsionado o desenvolvimento de abordagens 

tecnológicas que auxiliem e automatizem de alguma forma essa 

construção, de modo a facilitar e proporcionar os benefícios dessa 

ferramenta de maneira mais abrangente. 

Conforme o objetivo e limitações tecnológicas encontradas pelas 

abordagens desenvolvidas neste contexto, podemos identificar 

àquelas direcionadas ao processo semi ou automático de 

construção de mapas conceituais. De acordo com [37], em 

abordagens com processos automáticos o mapa é construído 

automaticamente por meio de recursos disponíveis de máquina, 

entretanto, em abordagens com processos semiautomáticos, a 
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assistência do usuário e os recursos de máquina auxiliam no 

processo de construção. Embora a maioria das abordagens 

existentes siga o processo semiautomático, e não esteja 

direcionada à construção de mapas a partir do “zero”, todas elas 

têm se mostrado uma técnica flexível e promissora para a 

construção de mapas conceituais. 

Sendo assim, visando melhor identificar e analisar as 

funcionalidades e características de abordagens tecnológicas 

inseridas neste contexto, este trabalho tem como objetivo 

apresentar uma categorização baseada nas revisões bibliográficas 

da área entre os anos de 1994 e 2014, bem como a análise e 

resultados atingidos com a utilização da categorização proposta. 

Além disso, apresentamos a definição de uma nova abordagem 

tecnológica, a partir dessa categorização, que chamaremos de 

CMBuilder (Concept Maps Builder). 

Para isso, este artigo foi estruturado em sete seções, como segue: 

na Seção 1 foram explanados o contexto, objetivo e organização 

do artigo; na Seção 2 é apresentada e discutida a utilização de 

mapas conceituais no aprendizado; na Seção 3 é abordado o 

processo de construção de mapas conceituais; na Seção 4 é 

apresentada uma investigação sobre as abordagens tecnológicas 

para construção de mapas conceituais propondo uma 

categorização para tais; na Seção 5 é discutido e apresentado os 

resultados obtidos por meio da categorização; na Seção 6 é 

contextualizada e caracterizada uma abordagem fundamentada na 

categorização proposta; na Seção 7 são apresentadas as 

conclusões do estudo realizado, como também são apresentados  

os trabalhos futuros. 

2. PORQUE MAPAS CONCEITUAIS? 
Mapas conceituais foram propostos por Novak como uma 

ferramenta para representar e organizar o conhecimento, uma vez 

que a estrutura cognitiva de um indivíduo pode ser interpretada 

como um conjunto de conceitos relacionados entre si, de modo a 

formar proposições significativas. As proposições são constituídas 

por triplas (conceito-relação-conceito) formando unidades 

semânticas. Tal característica compõe a estrutura fundamental de 

um mapa conceitual e o distingue de outras representações 

semelhantes como mapas mentais e organogramas. 

Num mapa, os conceitos são substantivos, representados por 

elipses ou retângulos, e as ligações são estruturas verbais, 

representadas por uma seta direcional rotulada, organizados de 

forma hierárquica. De acordo com a teoria da Aprendizagem 

Significativa de Ausubel, de natureza cognitivista, uma estrutura 

mental do conhecimento se organiza geralmente de forma 

hierárquica, de forma arborescente, onde conceitos mais genéricos 

estão nos seus níveis mais elevados, próximos à raiz, enquanto 

conceitos mais específicos figuram em níveis mais baixos se 

alongando até as folhas. Seguindo esta teoria, o conhecimento é 

assimilado por meio de subsunçores, onde conceitos mais gerais, e 

já estáveis, que figuram na estrutura cognitiva de um indivíduo se 

prestam à ancoragem de novos conceitos mais específicos. Para 

que a ancoragem de novos conceitos seja assumida como uma 

aprendizagem significativa, o indivíduo deve ter presentes em sua 

estrutura cognitiva os necessários conceitos subsunçores e possuí-

los em um nível adequado àquele conhecimento. 

A Figura 1 apresenta um mapa genérico mostrando os elementos 

básicos constituintes de um mapa conceitual. Ao examinarmos a 

figura notamos que a organização hierárquica dos conceitos, que 

vai do mais geral para o mais específico, é estabelecida pela 

posição dos elementos no mapa, geralmente os conceitos mais 

includentes figuram na parte superior do mapa, enquanto os mais 

específicos figuram na parte inferior. Além disso, baseado no 

conceito de subsunçores, o direcionamento das setas pode indicar 

a sequência e direção da construção de um conhecimento. 

 
Figura 1.  Exemplo de mapa conceitual [18]. 

Até aqui, pensamos nos mapas conceituais pelo viés cognitivista. 

Esta visão deixa algumas questões em aberto que o construtivismo 

trata de responder. A concepção piagetiana de conceito situa a 

representação do conhecimento por meio dos mapas conceituais 

num paradigma diferente daquele estabelecido pela visão 

cognitivista de Ausubel e Novak.  

Para Piaget, “um conceito resulta de uma transformação de um 

esquema de ação, num processo infinito de justaposição de 

atributos por regulações sucessivas causadas por desequilíbrios 

nos sistemas de significação do sujeito. Portanto, as palavras que 

colocamos nas caixas dos mapas conceituais (em geral um 

substantivo) não são necessariamente, na perspectiva do sujeito, 

os conceitos. Embora tais palavras possam representá-los, são as 

relações construídas que os delimitam, no exercício de atribuição 

de significados somente alcançados pela interação do sujeito com 

objetos em determinados contextos. Opõe-se à visão de que uma 

organização sequencial e correta de estratégias, materiais e 

atividades seja por si só a garantia da aprendizagem de um 

conceito, por recepção” [8]. Ainda em Piaget, um sistema 

conceitual, com efeito (e a fortiori sensório-motor etc.), é um 

sistema tal que seus elementos se apoiam inevitavelmente uns nos 

outros, sendo ao mesmo tempo aberto a todas as trocas com o 

exterior. Dessa forma, “na dinâmica da construção de um mapa 

conceitual podemos acompanhar a representação do sistema de 

significações ativados num sujeito de tal forma que nele também 

reconhecemos subsistemas que se relacionam apoiando-se 

mutuamente na construção dessas significações”, sugerindo 
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construções não somente hierárquicas, mas também 

obrigatoriamente heterárquicas [8]. 

Então, por que utilizar mapas conceituais? A partir da experiência, 

podemos afirmar, com alto grau de certeza, que há inúmeros 

contextos em que os mapas conceituais podem servir como uma 

ferramenta muito útil para qualquer teoria de aprendizagem que 

usemos. Ademais, mapas conceituais são considerados uma 

ferramenta bem-sucedida para elicitar, assimilar e compartilhar o 

conhecimento de um determinado domínio, seja ele num contexto 

qualquer, educacional ou na comunidade em geral. A seguir, 

listamos algumas vantagens observadas nos mapas conceituais a 

fim de explorar e reforçar suas muitas características positivas. 

Características Gerais  

• Fácil de ler e construir de forma não sequencial.  

• Suaviza o processo de construção do conhecimento tácito em 

explícito, por não requerer muitos formatos rigorosos 

(gramática).  

• Ajuda os estudantes a aprender a aprender, aprendendo a 

construir, corrigir e expandir o conhecimento prévio. 

• Aumenta a recuperação de informação e suas aplicações em 

novo contexto. 

• Ajuda a indicar que a resolução de problemas normalmente 

requer a organização de conhecimentos relevantes para o 

problema. 

• Permite que estudantes se sintam livres para construir, 

reinventar, receber e responder a desafios, bem como 

expressar seu mundo interior. 

Ensino-Aprendizado 

• Mostra relações significantes entre conceitos de uma lição, 

uma unidade de estudo ou curso. 

• Representa uma ferramenta conceitual sendo discutido de 

forma organizada, facilitando a apresentação e aprendizagem 

destas estruturas. 

• Funciona como uma memória de curto prazo, lembrando o 

professor e o estudante dos conceitos-chave e seus 

relacionamentos.  

• Permite recordar a informação. 

• Pode ser usado para identificar o conhecimento prévio do 

estudante e relacioná-lo como novos conhecimentos. 

• Ajuda estudantes e professores a identificar conceitos 

malformados, especialmente quando os estudantes trabalham 

em grupos.  

• Para a aprendizagem colaborativa, eles permitem: 

o Estudantes, ambos, individualmente ou em grupo, 

de observar e analisar a articulação, organização e 

avaliação crítica de todo o processo de construção 

do conhecimento;  

o Professores monitorarem e avaliarem o progresso 

do conhecimento de cada aprendiz e de um grupo 

de trabalho, observando os seus mapas. 

Comunidade Geral  
• Permite a gravação de minutas de reuniões. 

• Permite a organização do conhecimento de uma empresa ou 

qualquer outra instituição 

• Permite indexar conceitos, entre outras tarefas. 

• Pode substituir organogramas razoavelmente bem, permitindo 

ambos, para a estruturação de uma equipe, bem como o 

estabelecimento de subordinação e de responsabilidade para 

cada um dos membros. 

Destacamos, ainda, a utilização dos mapas conceituais como uma 

ferramenta para a representação gráfica de textos, a fim de prover 

uma maneira visual e holística para representar o conhecimento. 

Nesse sentido, mapas conceituais têm sido utilizados como 

estratégia de aprendizagem para facilitar o entendimento de 

domínios complexos, uma vez que uma representação gráfica mais 

dinâmica e flexível, em forma de conceitos e relações, é 

considerada mais fácil de ser construída, assimilada e 

compreendida do que um texto extenso e gramaticalmente 

regrado. Além disso, refletir a informação essencial daquilo que 

esta expressa em um texto, por meio de proposições significativas, 

possibilita ao leitor uma nova forma de visualizar essa 

informação, podendo levar à descoberta de novos ângulos de 

visão. Assim, um único mapa pode ser interpretado por diferentes 

maneiras dependendo do leitor, bem como, um único texto pode 

originar diferentes mapas dependendo do autor. De modo geral, 

iniciamos a elaboração de um texto para posteriormente obter um 

mapa representativo equivalente. No entanto, podemos também 

fazer o oposto, a partir de um mapa elaborar a construção de um 

texto.  

Não podemos considerar que um mapa conceitual seja uma 

representação completa das proposições lógicas relevantes e 

determinantes da natureza cognitiva expressa em um texto. 

Podemos, no entanto, afirmar que mapas podem ser uma 

representação mais fiel e significativa dessa natureza. 

3. CONSTRUÇÃO DE MAPAS 
CONCEITUAIS 
Embora o processo de construção manual de mapas conceituais 

exija certa dedicação de tempo e esforço, ele ainda tem sido 

largamente utilizado, uma vez que as pesquisas na área de geração 

automática de mapas ainda encontram algumas limitações 

tecnológicas e estão em processo de amadurecimento. 

Segundo [3], o procedimento padrão para a construção de um 

mapa conceitual envolve definir um tópico ou questão focal, 

identificar e listar os mais importantes ou “gerais” conceitos 

relacionados ao tópico, ordenar os conceitos por ordem de 

relevância de cima para baixo no mapa e adicionar e rotular as 

frases de ligações entre os conceitos. Com o objetivo de facilitar o 

processo de construção de mapas conceituais, principalmente 

mapas no estilo novakiano, várias abordagens tecnológicas (Seção 

4) têm sido propostas para auxiliar ou automatizar, de alguma 

forma, este processo. 

A construção automática de um mapa conceitual requer grande 

esforço tecnológico e de processamento, uma vez que as técnicas 

usadas para a extração de informação devem ser suficientes para 

identificar conceitos relevantes para o domínio, identificar frases 

de ligação que tornem a relação entre dois conceitos significativa, 

definir a hierarquia de conceitos que será exibida no mapa e 

construir ligações entre conceitos que não estejam diretamente 

evidenciados. O primeiro trabalho nessa direção foi o sistema 

GNOSIS [9], cujo objetivo era a utilização de técnicas de 

aquisição do conhecimento sobre documentos eletrônicos 

utilizados na comunicação entre as comunidades científicas 

envolvidas no projeto, gerando automaticamente uma 

representação do conhecimento por meio de um mapa conceitual.  

Em razão das dificuldades explanadas acima, muitas abordagens 

adotam técnicas semiautomáticas para garantir maior precisão na 

identificação dos conceitos. Neste cenário, observamos a 

utilização de lista de conceitos pré-definidos como base para a 
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identificação de conceitos pertencentes ao domínio [6] e a 

utilização de ontologias como base para a identificação de 

conceitos correlatos ao domínio [10]. 

Segundo pesquisas da área, a tarefa mais difícil para um estudante 

no processo de construção de um mapa conceitual não é a 

identificação de conceitos, mas sim a elaboração de frases de 

ligação capazes de formar proposições significativas. Portanto, 

algumas abordagens [4, 15, 29] utilizam documentos on-line, ou 

até mesmo mapas conceituais, para extrair o conhecimento sobre 

um determinado assunto de modo a sugerir conceitos que estejam 

relacionados ao domínio, seja para auxiliar o processo de 

construção ou para enriquecer um mapa já construído.  

O progresso no processo de construção de mapas conceituais 

possibilitou o surgimento de novas aplicabilidades, seja na 

educação ou na comunidade em geral. Observamos o crescente 

uso de mapas conceituais em ambientes virtuais de aprendizagem 

para a representação do conhecimento, seja para a análise do 

conhecimento embutido nas mensagens trocadas por estudantes 

[14], ou para a elaboração do conteúdo de um curso seguindo a 

estratégia de aprendizagem identificada por meio dos mapas. 

Além disso, o avanço tecnológico no processamento de linguagem 

natural tem permitido uma melhor representação gráfica de textos, 

seja para analisar o conhecimento assimilado na estrutura 

cognitiva do estudante sobre um determinado assunto, ou para 

representar o conhecimento relevante extraído de um domínio.  

Podemos considerar que a estrutura de um mapa conceitual se 

assemelha muito à de uma ontologia, e em alguns casos, 

abordagens têm construído mapas conceituais como parte de um 

aprendizado para o desenvolvimento de uma ontologia leve 

(shallow) [36]. Observamos ainda a aplicação de mapas 

conceituais como uma forma de índice, classificando e indexando 

documentos de acordo com um conceito específico no mapa, de 

modo a facilitar a busca e compreensão de documentos 

relacionados a um assunto [30].  

Além disso, mapas conceituais podem funcionar como sumário 

para documentos extensos, uma vez que documentos contendo 

muita informação dificultam a leitura e compreensão do domínio. 

Isto se agrava em casos onde o leitor não possui muito 

conhecimento assimilado sobre o assunto [21, 25]. Estamos 

interessados na utilização de mapas neste contexto, uma vez que 

procurar por informações relevantes no grande volume de 

informações disponíveis, é uma tarefa complexa. Além disso, na 

maioria dos casos, os estudantes têm se confrontado com grande 

volume de informação relevante para manter-se informado sobre 

determinado assunto, levando-os a sobrecarga de informação. 

Com o objetivo de representar somente o que é importante de uma 

fonte textual de informação, um texto extenso formado por 

palavras, regras gramaticais e stopwords pode ser sumarizado em 

um mapa conceitual contendo apenas conceitos e relações que 

representem de maneira sucinta o que era expresso de maneira 

mais complexa. Por meio do mapa sumarizado, o estudante 

consegue ter uma visão geral do conteúdo da informação, 

diminuindo a sobrecarga cognitiva e possibilitando uma 

compreensão mais direcionada sobre um determinado assunto. 

4. CATEGORIZANDO AS ABORDAGENS 
TECNOLÓGICAS PARA A CONSTRUÇÃO 
DE MAPAS CONCEITUAIS 
Adotamos para a organização da categorização proposta as 

perspectivas identificadas por [11] em relação à construção dos 

mapas conceituais. São elas: quanto ao objetivo: especifica para 

que finalidade o mapa conceitual será construído; quanto à fonte 
de dados: classifica o tipo e a qualidade dos dados de entrada que 

serão utilizados; quanto à construção: estabelece características e 

regras adotadas na elaboração e visualização do mapa conceitual. 

As categorias respectivas a cada perspectiva foram identificadas e 

definidas no decorrer da pesquisa, com base nas revisões 

bibliográficas, e serão explanadas no decorrer desta seção. 

4.1 Quanto ao Objetivo 
Os objetivos estabelecidos pelas abordagens para a construção do 

mapa conceitual dependem do contexto no qual os mapas serão 

utilizados. A definição do objetivo influencia diretamente na 

seleção da fonte de dados e no tipo de mapa conceitual que será 

construído. Nesta perspectiva, identificamos a categoria 

relacionada à natureza, que é representada por meio do mapa 

conceitual apresentado na Figura 2.  

 
Figura 2.  Mapa conceitual da perspectiva Objetivo. 

Podemos entender que a importância do mapa conceitual está 

relacionada ao fato dele ser um instrumento para evidenciar 

significados atribuídos a conceitos e relações, não 

necessariamente estabelecendo regras fixas para o seu traçado.  

Com base nessas evidências, classificamos a natureza em: 1) 

científica: utilizada quando as regras são fundamentais para a 

construção do mapa conceitual. Para isso, adota diretrizes 

reconhecidas durante o processo, como a identificação de questão 

focal, representação geométrica, modelo hierárquico etc.; 2) e 

educacional: quando tais diretrizes são irrelevantes. Geralmente 

mapas dessa natureza são desenvolvidos por crianças com o 

objetivo de representar o conhecimento, não se atentando a regras 

muito rígidas. 

Neste sentido, seguem alguns exemplos para ilustrar a ideia. Uma 

criança escreve o texto "Claudia é linda.". Ele pode ser 

representado por um simples mapa conceitual, que contém a tripla 

<Claudia> <é> <linda>. Tanto quanto sabemos, nem "Claudia", 

nem "linda" são conceitos. No entanto, a sentença representa um 

conhecimento construído por uma criança e que pode ser 

importante quando queremos acompanhar o desenvolvimento 

cognitivo dessa criança. Este também é o caso de "uma abelha 

pode voar", "João ama Maria" e inúmeras outras frases. Por outro 

lado, para o texto "Os professores estão habilitados a dar 

determinados assuntos," um mapa conceitual que contém a tripla 

<professores> <estão habilitados a dar> <determinados assuntos> 

pode ser facilmente construída. Neste caso, o mapa segue de perto 

a sua natureza científica, que é a criação de uma relação entre 

conceitos, em sua definição mais epistemológica. 

Em ambos os casos, temos mapas como um conjunto de 

proposições lógicas. Existem, no entanto, casos em que uma 

palavra pode sugerir as duas situações. Por exemplo, "Alan Poe é 

um escritor" pode dar a um agente o entendimento de que há uma 
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profissão chamada "escritor" e que "pessoas" podem ter esta 

profissão. 

Dependendo da abordagem que usamos, o mesmo texto pode 

gerar dois mapas diferentes: um mapa contendo quaisquer 

proposições lógicas ou um mapa contendo proposições 

estritamente lógicas que definem relações entre conceitos, de fato. 

Assumimos aqui que estes dois tipos de mapas podem ser sub 

classificados de acordo com a ênfase em: 1) engenharia do 
conhecimento: quando mapas conceituais são elementos 

constituintes da construção do conhecimento e não apenas da 

representação dele. Adota como diretriz principal a formação de 

conceitos como substantivos e relações como verbos, justificado 

para o desenvolvimento de ontologias, interoperabilidade e 

memória organizacional; 2) e representação do conhecimento: 

quando mapas conceituais são elementos para explicitar e registrar 

o conhecimento sobre um determinado domínio ou assunto. 

4.2 Quanto à Fonte de Dados 
A fonte de dados é um documento de informação utilizado para 

extrair o conhecimento de um domínio em forma de conceitos e 

proposições. A riqueza de informações que deles podemos extrair 

e resgatar justifica o seu uso em várias áreas [27], inclusive na 

construção de mapas conceituais. Seguindo esta perspectiva, 

propomos a categorização da fonte de dados, restrita a material 

escrito, de acordo com: a estrutura, o método de manipulação, o 
idioma, o domínio, a amplitude, a procedência e a fonte, que 

são representadas por meio do mapa conceitual apresentado na 

Figura 3.  

 
Figura 3.  Mapa conceitual da perspectiva Fonte de Dados. 

A estrutura está direcionada a analisar a estrutura lógica de como 

as informações estão organizadas na fonte de dados, podendo ser 

classificada em: 1) estruturada: apresenta uma estrutura de 

representação ou esquema previamente definido e homogêneo, 

onde os dados são dispostos em uma representação rígida, sujeita 

a regras e a restrições impostas pelo esquema que os criou [1]. 

Neste contexto, identificamos como fonte estruturada de dados o 

mapa conceitual [15, 30] e a ontologia de domínio [13, 25, 26]; 2) 

semiestruturada: apresenta um esquema de representação 

definido pelo próprio autor do documento, que embora possa ter 

alguma estrutura, ela não é rígida, regular, ou completa e 

representa em sua estruturação a própria descrição do dado, 

tornando-o auto descritivo e flexível a variações [1]. Entre as 

fontes de dados semiestruturadas podemos considerar a utilização 

de arquivo OWL [10] e arquivo RDF [20]; 3) e não estruturada: 
não apresenta nenhuma estrutura de representação e geralmente é 

identificada na forma de texto livre, que requer uma relação com 

programação de linguagem natural (PLN) para obter anotação 

linguística da fonte de dados [21]. Podemos identificá-la em 

abordagens que utilizam textos [4, 6, 12, 13, 15, 22, 29, 30, 32, 

34, 36, 37], artigos acadêmicos [5], teses e dissertações [25, 26], 

respostas sobre um domínio [2, 9, 17, 19] e mensagens escritas 

trocadas durante uma comunicação [14]. 

O método de manipulação sintetiza as principais técnicas 

utilizadas pelas abordagens para extrair o conhecimento sobre a 

fonte de dados, estando estritamente dependente do tipo de 

estrutura. Assim, propomos a classificação dos métodos em seis 

classes: 1) linguístico: baseia-se em operações de técnicas 

linguísticas [21], incluindo, por exemplo, padrão linguístico, 

técnicas de normalização, lematização, stemming, análise 

sintática, análise semântica, identificação de contexto, resolução 

de anáfora etc.; 2) estatístico: baseia-se em cálculos de medidas 

estatísticas que ajudam a detectar novos conceitos e relações entre 

eles [21], incluindo, por exemplo, análise estatística, co-

ocorrência de termos, análise de probabilidade, de frequência, de 

proximidade, de similaridade etc.; 3) aprendizado de máquina: é 

baseado no uso de algoritmos de aprendizagem que procuram 

padrões na base de conhecimento para auxiliar na detecção de 

novos conceitos e relações entre eles. Algumas das técnicas 

utilizadas são regras de associação, regras fuzzy, algoritmos de 

classificação, de clusterização, de busca baseado em caso, baseado 

em raciocínio, entre outros; 4) mapeamento de elemento: baseia-

se na análise dos dados. Uma vez que a estrutura é definida e não 

conhecida e os dados são definidos, é necessário mapear a 

estrutura para extrair o dado relacionado e requerido. Esta tarefa 

requer algum esforço, uma vez que a identificação da estrutura 

nem sempre é clara, como observado em arquivos OWL e RDF; 

5) recuperação de elemento: baseia-se na seleção de dados, uma 

vez que a estrutura é conhecida e bem definida e os dados 

precisam ser apenas recuperados, como identificado em mapas 

conceituais e ontologias; 6) e identificação de elemento: tem sua 

base na identificação de elementos. Uma vez que a estrutura não é 

conhecida e os dados não são definidos, é necessário o esforço 

para identificar dentre todos os dados quais deles são conceitos e 

relações relevantes para o domínio. 

Entendemos por idioma a língua oficial utilizada para a 

elaboração da fonte de dados, sendo esta falada e interpretada por 

humanos. Embora os idiomas devessem seguir o mesmo sistema 

lógico, as variações culturais possuem forte influência e podem 

ser bastante drásticas no que se refere às diversificações 

linguísticas e gramaticais. Neste consenso, o processo de extração 

de informação da fonte de dados pode ser dependente ou não 
dependente do idioma utilizado, observado que a dependência de 

idioma está estritamente relacionada aos métodos de manipulação. 

O domínio determina o escopo para a relevância dos conceitos na 

construção de um mapa conceitual. No entanto, a identificação 

automática do domínio da fonte de dados é uma tarefa difícil e 

complexa. Portanto algumas abordagens adotam domínio não 
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identificado, uma vez que os elementos definidos não 

representam, necessariamente, o domínio da fonte de dados, 

como, por exemplo, a utilização de análise simples da frequência 

de termo no texto [9, 13, 21]. Dada a importância e a dificuldade 

na identificação automática, algumas abordagens fazem uso de 

técnicas para adotar um domínio identificado. Neste sentido, 

identificamos o papel do autor, seja para auxiliar um processo 

semiautomático, como perguntas referentes aos elementos do 

domínio [19], ou seja, na observação sob a fonte de dados, casos 

em que o autor seleciona um conjunto de documentos [3, 37], 

lista de conceitos [6, 17], ontologias [10, 25] ou mapas [30, 34] 

sobre o domínio. 

A construção de um mapa conceitual envolve a definição de uma 

questão focal que irá direcionar a fonte de dados utilizada, sendo 

assim, a amplitude categoriza a dimensão dessas fontes de dados. 

A maioria das abordagens adota a amplitude natural e considera 

que a fonte de dados de origem é suficiente para a total construção 

do mapa, a partir das quais se tem uma relação direta com os fatos 

a serem analisados [27]. Alguns casos adotam a amplitude 

enriquecida para complementar a informação extraída da fonte de 

dados de origem com outras fontes secundárias de conhecimento 

do domínio, podendo ser identificado em abordagens que utilizam 

a web para buscar documentos relacionados ao domínio [4, 15]. 

Além da dimensão analisada, estamos interessados em analisar 

quantitativamente a fonte de dados utilizada para a geração do 

mapa conceitual. Logo, podemos categorizar a fonte em: 1) única, 

quando a utilização de apenas uma fonte de dados é suficiente e 

necessária para a identificação e extração dos elementos 

integrantes do mapa; e 2) múltipla, quando é necessária a 

utilização de um conjunto de fonte de dados, seja ela da mesma 

estrutura ou não [2, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 37].  

Entendemos por procedência a fundamentação necessária para 

elaborar a fonte de dados, definida pela exigência ou não do 

conhecimento prévio do autor. Respectivamente classificamos em 

supervisionada, quando a fonte de dados é gerada ou 

complementada pelo conhecimento prévio do autor, casos em que 

este desenvolve mapas [6, 30, 34], atribui medidas de conceitos 

[17], anota documentos [13], responde questões sobre o domínio 

[2, 19] etc.; e não supervisionada, quando a fonte de dados se faz 

completa e existente, sendo apenas utilizada pelo autor. 

4.3 Quanto à Construção 
A construção do mapa conceitual tem um papel fundamental 

como ferramenta de representação e estruturação do 

conhecimento, uma vez que uma representação gráfica é mais 

efetiva do que um texto para a comunicação de conteúdos 

complexos, pois o processamento mental das imagens pode ser 

menos exigente cognitivamente que o processamento verbal de 

um texto [31]. Seguindo esta perspectiva, categorizamos a 

construção quanto à análise, processo, interface, conectividade, 
organização e rotulação das representações gráficas do mapa 

conceitual, sendo representadas por meio de um mapa conceitual 

apresentado na Figura 4. 

A análise identifica os tipos de artefatos utilizados para avaliar os 

resultados obtidos de acordo com o contexto da abordagem, que 

neste caso, por se tratar de identificação do conhecimento em 

fonte de dados, podemos indiretamente atribuir uma análise que 

envolve o julgamento humano. Neste contexto, classificamos a 

análise em: 1) subjetiva: quando é utilizado o conhecimento do 

usuário ou de um especialista do domínio para avaliar o resultado; 

2) objetiva: quando utiliza padrões, normalmente estatísticos, 

como parâmetro de comparação na avaliação dos resultados. Este 

tipo de análise pode ser replicado em outros momentos, 

considerando as mesmas condições, que resultará na mesma 

conclusão. Pode ser de origem interna, quando a análise é feita 

com informações geradas a partir da própria fonte de dados [21, 

37], ou de origem externa, quando a análise é feita com 

informações geradas a partir da fonte de dados comparada com a 

de outras abordagens [29, 30]. 

 
Figura 4.  Mapa conceitual da perspectiva Construção. 

O processo analisa os tipos de intervenções que ocorrem durante 

todo o processo de construção do mapa conceitual, podendo ser 

classificado em: 1) automático: quando a intervenção ocorre 

apenas com recursos de máquina e abrange desde a perspectiva da 

fonte de dados até a construção do mapa conceitual [2, 5, 9, 10, 

13, 14, 17, 20, 22, 32, 36, 37]; 2) semiautomático: quando a 

intervenção humana e automática se auxilia durante o processo, 

sendo utilizada a intervenção automática para gerar conceitos e 

proposições e a intervenção humana para a construção do mapa 

gráfico [4, 6, 12, 25, 26, 29, 30], ou o inverso [19, 34]; 3) 

manual: quando a intervenção humana é fundamental durante 

todo o processo, ainda que algumas atividades sejam realizadas 

por intervenção automática, como observado em abordagens que 

geram conceitos candidatos automaticamente, mas deixam a cargo 

do usuário a construção de proposições e representações gráficas 

[15]. 

A interface apresenta os conceitos através de uma rede 

hierárquica onde fica explícita a visualização da posição relativa 

de cada conceito dentro do elenco de conceitos que estabelece o 

tema analisado e mapeado [28]. Diante da importância da 

visualização gráfica, entendemos que toda abordagem necessita de 

uma interface, seja ela uma ferramenta ou protótipo de origem 

própria, utilizando recursos internos da abordagem para a 

visualização; ou de terceiros, utilizando recursos externos à 

abordagem de modo a adotar ferramentas consolidadas, como 

CmapTools [4, 12, 15], Graphviz [25, 26], PCKNOT [6] e 

WebDot [5]. 
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A conectividade analisa a capacidade de estabelecer cross-links 

na construção do mapa conceitual. Cross-links são definidos 

como as ligações entre conceitos em diferentes segmentos ou 

domínios do conhecimento que ajudam a ilustrar como eles estão 

inter-relacionados [18]. Neste contexto, classificamos a 

conectividade em: 1) unificado: estabelecendo relações cross-

links para auxiliar a visualização de como os subdomínios de 

conhecimento representados no mapa se relacionam entre si em 

apenas um mapa interconectado; 2) e dissociado: estabelecendo 

alguma ou nenhuma relação cross-link de modo a representar 

várias porções de mapas não conectados, casos que são 

observados em abordagens que não conseguem descobrir a 

ligação entre alguns conceitos [4] ou não conseguem criar as 

frases de ligação [29]. 

A disposição dos conceitos e a orientação da linha de ligação 

determina a estrutura de um mapa [35], preferencialmente 

constituído de 15 a 25 conceitos [18]. Seguindo a proposta de 

[28], analisamos a representação gráfica dos mapas gerados pelas 

abordagens com intervenção automática classificando-as 

conforme a organização: 1) hierárquica: identificado na maioria 

das abordagens, organiza os conceitos em ordem de importância 

destacando os mais inclusivos no topo do mapa; 2) teia de 
aranha: organiza o conceito central e mais relevante no meio do 

mapa [13, 14, 36]; 3) fluxograma: não identificado em nenhuma 

abordagem estudada, organiza os conceitos linearmente incluindo 

ponto inicial e final; 4) e sistema: não identificado em nenhuma 

abordagem estudada, organiza os conceitos como um fluxograma, 

além de adicionar conceitos de entrada e saída. Algumas 

abordagens podem adotar mais de um tipo de organização, como 

observado em [5], cuja organização do mapa, hierárquica ou teia 

de aranha, depende do objetivo do autor do mapa. 

5. ANÁLISE E RESULTADOS 
A categorização proposta na Seção 4 foi adotada como métrica 

para a análise de abordagens tecnológicas semi e automáticas de 

construção de mapas conceituais entre os anos de 1994 e 2014, 

contextualizando 24 abordagens.  

A Figura 5 sintetiza o resultado da categorização realizada sob as 

abordagens estudadas. A figura está dividida em três grandes 

áreas: 1) Categorias: localizada na área esquerda disposta 

horizontalmente, relaciona a abordagem da área Referência com 

as categorias da perspectiva de Objetivo, Fonte de Dados e 

Construção; 2) Referências: localizada na área central disposta 

verticalmente, denota a referência das abordagens estudadas, cuja 

numeração é equivalente à referência abordada na seção 8; 3) 

Categorias: localizada na área direita disposta horizontalmente, 

relaciona a abordagem da área Referência com as categorias da 

perspectiva de Objetivo, Fonte de Dados e Construção.  

Para compreensão dos dados representados na figura, é necessário 

saber que cada referencia é classificada individualmente para cada 

categoria e a análise dos dados deve ser realizada de maneira 

cruzada. Portanto, para cada referência localizada verticalmente, 

terá uma categoria localizada horizontalmente, diretamente 

associada. Para representar que a referência satisfaz a categoria 

localizada na área esquerda será adotada a notação ⊳, para 

representar que a referência satisfaz a categoria localizada na área 

direita será adotada a notação , para representar que a referência  

satisfaz a categoria localizada na área esquerda e direita será 

adotado a notação  e para representar que a referência  não 

satisfaz nem a categoria localizada na área esquerda e nem na 

direita será adotado espaço vazio. 

A partir do uso das categorias definidas para a análise das 

abordagens, como exibido na Figura 5, tornamos possível uma 

compreensão mais aprofundada e precisa das pesquisas na área de 

construção de mapas conceituais.  

Por meio da categorização proposta foi possível perceber, sob a 

perspectiva Objetivo, que 100% das abordagens estudadas são de 

Natureza Científica, uma vez que mapas contendo uma diretriz 

conhecida são mais adequados para estudos de comparação, 

avaliação e aprendizado. Sob a perspectiva de Fonte de Dados 

podemos observar na categoria Estrutura que a maioria das 

abordagens adota fonte Não Estruturada (75%). Uma vez que a 

fonte de dados é restrita à material escrito e que documentos são 

umas das formas mais utilizadas para expressar o conhecimento. 

 

 

  

 
Figura 5.  Caracterização das Abordagens Tecnológicas para a Construção de Mapas Conceituais. 
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Sobre a categoria Domínio, observamos em sua maioria, a 

utilização do domínio Identificado (79%), visto que identificar 

elementos relevantes em um domínio conhecido se torna mais 

fácil e limitado do que identificar elementos em um domínio 

desconhecido, onde o conhecimento se torna muito abrangente e 

incerto. Por outro lado, em certos casos, a técnica utilizada para a 

definição do domínio limita a aplicação da abordagem em uma 

situação específica, com o intuito de conhecer todos os elementos 

que são constituintes daquele domínio, o que na maioria das vezes 

não é verdade. 

Sob a categoria Procedência verificamos que tanto a 

Supervisionada (42%) como a Não Supervisionada (58%) é bem 

utilizada, embora a não supervisionada seja a mais apropriada. 

Uma vez que a escolha dessa categoria é influenciada pelas 

limitações da abordagem diante do objetivo a ser alcançado, 

algumas abordagens optam pela procedência supervisionada para 

extrair do autor contribuições significativas para a identificação 

dos elementos do mapa.  

Na categoria Amplitude concluímos que a maioria das 

abordagens está interessada em representar o conteúdo da fonte de 

dados de entrada como Natural (88%). Entretanto algumas 

pesquisas têm se aventurado em buscar na web por novos 

conhecimentos que enriqueçam o mapa. O fato de não 

identificarmos muitas abordagens nessa situação, é consequência 

da dificuldade de se buscar e extrair uma informação realmente 

relevante sobre um determinado conceito na grande 

dimensionalidade que é a web. Além da amplitude, a 

categorização realiza uma análise quantitativa na fonte de dados. 

Neste contexto, observando a categoria Fonte, identificamos que 

a fonte Única (63%) é a mais adotada pelas abordagens, uma vez 

que, a fonte Múltipla (37%) não é a representação do 

conhecimento do autor da fonte de dados, mas sim de um 

conjunto de autores. Neste caso, as abordagens se interessam por 

representar conhecimento de um domínio ou de um grupo de 

indivíduos sobre um domínio. 

De acordo com a análise realizada sob a categoria Método de 
Manipulação, constatamos que os estudos relacionados à 

extração de elementos em fonte de dados escritos têm alterado sua 

direção com o passar dos anos. Podemos observar que as 

primeiras abordagens adotavam métodos apenas linguísticos 

(25%) ou apenas estatísticos (13%). Com a junção desses dois 

métodos (38%) as abordagens alcançaram resultados melhores e, 

consequentemente, direcionaram a descoberta de métodos 

alternativos. A utilização do método Aprendizagem de Máquina 

(58%) vem ganhando espaço, uma vez que associado aos métodos 

anteriores proporciona constante evolução no processo de 

extração dos elementos. Além deste, observamos também a 

disseminação de ontologias e mapas conceituais, que contribuíram 

para a utilização dos métodos de Recuperação de Elemento 

(21%) e Mapeamento de Elemento (13%).  

Considerando que a categoria Idioma é estritamente dependente 

do método de manipulação utilizado, podemos concluir que a 

maioria das abordagens é Dependente (75%) de idioma. 

Sob a perspectiva de Construção podemos observar que a maioria 

das abordagens assume características de mapas no estilo 

novakiano, adotando Conectividade Unificada (63%), 

Organização Hierárquica (58%) e Rotulação Completa (38%).  

Segundo o Processo, identificamos que, embora o Semi 
Automático (46%) não seja o mais apropriado, ele é o mais 

utilizado, dado que as abordagens fazem uso do conhecimento do 

autor para auxiliar e melhorar o processo de construção. Podemos 

considerar que, na maioria das vezes, o processo semiautomático 

se assemelha melhor ao resultado esperado pelo indivíduo. 

Entretanto, o resultado está intimamente relacionado ao 

conhecimento do autor, podendo ser positivo ou negativo. Ao 

passo que, no processo Automático (42%) podemos ter uma 

perda no resultado. Mas, independente do autor, o resultado se 

preservará, característica que é essencial dependendo do tipo de 

abordagem desenvolvida.  

Sob a análise realizada na categoria Interface, podemos perceber 

que a maioria das abordagens não desenvolve interface Própria 

(38%), ficando a cargo de Terceiros (58%) a visualização do 

mapa conceitual.  

Dada a dificuldade de analisar uma abordagem tecnológica de 

construção de mapas conceituais, a maioria adota uma Análise 
Subjetiva (67%), de modo a delegar a responsabilidade sob a 

avaliação a um especialista. Embora essa análise seja a mais 

utilizada, ela não é a mais adequada, pois o fato de não conseguir 

validar ou replicar uma análise realizada a torna impraticável.  

Por meio da categorização proposta, foi possível analisar as 

diferentes abordagens com métricas mais definidas e objetivas que 

permitem uma melhor compreensão e comparação das 

características apresentadas por cada abordagem. Além disso, ela 

permite a observação sobre a evolução do perfil das abordagens 

no passar dos anos. 

6. CONTEXTUALIZAÇÃO E 
CARACTERIZAÇÃO DE UMA NOVA 
ABORDAGEM TECNOLÓGICA  
Com base na análise realizada na seção 5 é possível identificar as 

características e as potenciais deficiências apresentadas nas 

abordagens tecnológicas de construção de mapas conceituais.  

Sobre as análises realizadas, identificamos deficiências 

relacionadas ao 1) Domínio: a maioria das abordagens adotam o 

domínio identificado e limita a construção do mapa à um domínio 

previamente conhecido; 2) Métodos de Manipulação: embora 

algumas abordagens tentem associar diferentes métodos de 

manipulação, ainda não fazem uso de certos recursos; 3) Interface: 

a maioria das abordagens não se preocupam com a interface e 

representação gráfica do conhecimento, fato que se torna 

fundamental dependendo da aplicabilidade da abordagem; 4) 

Rotulação: embora a definição do rótulo seja relevante para a 

construção de uma mapa, muitas abordagens ainda definem 

rótulos semi completos ou ausentes; 5) Processo: em razão da 

dificuldade encontrada no processo automático para a 

identificação dos elementos do mapa, a maioria das abordagens 

utilizam processo semiautomático, dependendo do usuário para 

determinadas atividades do processo. 

Sendo assim, observamos a necessidade de uma abordagem 

automática que associe, dentre as categorias definidas, as mais 

adequadas para a construção de um mapa conceitual de domínio 

genérico. Tais características tornam-se fundamentais quando 

estamos interessados na construção de mapas conceituais para a 

sumarização de textos.  

Nesta seção contextualizamos o CMBuilder, uma abordagem 

tecnológica para construção de mapas conceituais que será 

disponibilizada por meio de uma plataforma, denominada 

CMPaaS [7], na condição de serviço e objetiva reduzir estas 

necessidades.  
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Ao lidar com o desenvolvimento de soluções computacionais, o 

assunto em voga nos últimos anos é, sem dúvida, a computação 

em nuvem. Este é um modelo de computação no qual o 

processamento, armazenamento e soluções de computação 

(software) são oferecidos por um prestador de serviços acessados 

remotamente via internet. Essa tecnologia permite o uso de 

aplicativos e a recuperação de informações de qualquer lugar, a 

partir de qualquer plataforma, em qualquer momento, utilizando a 

web em vez de aplicativos instalados localmente. 

A principal vantagem oferecida pela computação em nuvem é a 

sua capacidade de ser facilmente estendida e incorporada em 

outros aplicativos, aumentando a produtividade na criação de 

novas aplicações. É precisamente esta capacidade de expansão e 

produtividade que estamos explorando nesta plataforma. Estamos 

criando serviços básicos de edição, gerenciamento e manipulação 

de mapas conceituais que estarão disponíveis para qualquer 

pessoa no mundo através dessa plataforma de serviços. Além 

disso, uma das características fundamentais da arquitetura a ser 

utilizada nesta plataforma, conhecido como SOA (Service 

Oriented Architecture), é a sua capacidade para promover a 

integração. Isto significa que novos serviços que ampliem a 

funcionalidade dos serviços oferecidos pela plataforma, podem ser 

desenvolvidos e disponibilizados por qualquer pessoa, em 

qualquer lugar do mundo.  

Até o presente momento, essa plataforma oferece os seguintes 

serviços: 1) Mesclagem de mapas [33]; 2) Comparação de mapas; 

3) Editor de mapas; 4) Correção de mapas; 5) Recuperação de 

informação em mapas a partir de perguntas em linguagem natural 

[23].  

Neste contexto, o presente estudo objetivo viabilizar um novo 

serviço nesta plataforma, o CMBuilder, um serviço para a geração 

automática de mapas conceituais a partir de textos não 

estruturados, em língua portuguesa do Brasil. Por meio da 

categorização proposta na Seção 2 e da análise realizada na Seção 

3, categorizamos e apresentamos na Figura 6 as características 

identificadas e adotadas para a elaboração do CMBuilder. 

 
Figura 6.  Categorização adotada no CMBuilder. 

Dentre todas as abordagens estudadas, nenhuma se enquadra na 

categorização adotada pela abordagem proposta, dado que a 

abordagem associa: 1) Domínio identificado em processo 

semiautomático com o auxílio do autor; 2) Método de 

Manipulação linguístico, estatístico, aprendizado de máquina e 

recuperação de elemento; 3) Interface própria; e 4) Processo 

automático. 

Segundo a perspectiva de Objetivo, adotamos a Natureza 

Científica com ênfase na engenharia do conhecimento, uma vez 

que desejamos resgatar a fidelidade do mapa conceitual e permitir 

o compartilhamento e expansão do conhecimento por meio de 

outros módulos da plataforma.  

Diante da pretensão de ser uma abordagem generalizada e 

abrangente, a perspectiva de fonte de dados assume a procedência 

não supervisionada e o domínio identificado em processo 

semiautomático com o auxílio do autor. A estrutura da fonte de 

dados será restrita a textos não estruturados de origem acadêmica 

com amplitude natural e fonte única, pois o objetivo da 

abordagem é a representação do conhecimento extraída de um 

texto de entrada. Em conformidade com os métodos de 
manipulação analisados e propostos, definimos que, para uma 

abordagem ser eficiente e evolutiva, no que diz respeito à 

descoberta de conceitos e relações, serão utilizados o método 

linguístico, estatístico, aprendizado de máquina e recuperação de 

elemento, garantindo maior abrangência e conhecimento do 

domínio, além de precisão e flexibilidade na extração dos 

elementos. Em consequência do método de manipulação 

escolhido, o idioma torna-se dependente e é definido como 

português do Brasil. 

Pela perspectiva de Construção, a abordagem adota o processo 

automático, uma vez que prioriza a construção de mapas 

conceituais a partir da extração de conceitos e relações da fonte de 

dados sem nenhum auxílio do usuário. Caso a representação 

construída não seja exatamente o que o usuário espera, ele poderá 

fazer uso de outras ferramentas da plataforma para modificá-la ou 

enriquecê-la. O mapa construído será apresentado em interface 

própria, sob a organização hierárquica, de modo a facilitar a 

percepção do usuário sobre os conceitos mais inclusivos. A 

abordagem atribui grande importância às categorias de rotulação 

completa e conectividade unificada, uma vez que acreditamos que 

a descoberta de relações coerentes garante maior assimilação e 

construção do conhecimento. Por fim, o mapa construído será 

analisado de maneira subjetiva e objetiva, por meio da 

comparação com outras abordagens e da análise dos itens 

recuperados conforme a abrangência e precisão. Consideramos 

como abrangência o total de conceitos extraídos que são 

relevantes à fonte de dados e, como precisão, o total de conceitos 

extraídos que são relevantes ao total de elementos recuperados. 

7. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
Podemos considerar que o interesse em pesquisas relacionadas a 

abordagens tecnológicas para a construção de mapas conceituais é 

relativamente recente e continua em evolução. Com o objetivo de 

melhor compreender e definir características das abordagens 

inseridas neste contexto, foi realizada uma revisão bibliográfica 

que resultou na categorização apresentada ao longo deste artigo. 

A categorização foi utilizada para visualizar e analisar de maneira 

abrangente as principais características adotadas em cada 

abordagem e serviu como fundamento para a definição de uma 

nova abordagem, o CMBuilder. 

Entendemos que uma categorização consistente adiciona 

informação fundamental ao entendimento, elaboração e análise 

das abordagens e que, embora a proposta tenha alcançado o 

objetivo, ela ainda é incompleta. No que se refere ao método de 

manipulação, em consequência da amplitude e extensão do 
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assunto, limitamos a classificação ao tipo de método utilizado na 

fonte de dados sem discutir as técnicas adotadas. 

Os trabalhos futuros estão direcionados ao desenvolvimento e 

aplicação da abordagem CMBuilder, principalmente no que se 

refere à comunicação dos serviços, técnicas de manipulação de 

dados e identificação e classificação do domínio a partir de textos 

não estruturados em português. 
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ABSTRACT 
This paper presents a computational tool to support teaching and 

learning LIBRAS - Brazilian Sign Language. This tool, developed 

for the web platform uses computer vision and image processing 

concepts for the recognition of finger spelling and numbers 

performed by student in problem solving in LIBRAS and captured 

via webcam. It offers the teacher to create workouts and track the 

listener student learning progress or poor hearing. This tool was 

evaluated by educators LIBRAS and has shown promise in 

helping to language learning. 

RESUMO 
Este artigo apresenta uma ferramenta computacional para apoiar o 

ensino e a aprendizagem de LIBRAS – Língua Brasileira de 

Sinais. A ferramenta, desenvolvida para a plataforma web, utiliza 

os conceitos de visão computacional e processamento de imagens 

para o reconhecimento do alfabeto datilológico e de números 

realizado pelo estudante na resolução de exercícios em LIBRAS e 

capturados via webcam. Disponibiliza ao professor criar 

exercícios e acompanhar o progresso do aprendizado do aluno 

ouvinte ou deficiente auditivo. A ferramenta foi avaliada por 

educadores de LIBRAS e mostrou-se promissora no auxílio da 

aprendizagem da linguagem. 

Descritores de Categorias e Assunto 
K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education 

- Computer-assisted instruction (CAI)  

Termos gerais 
Algorithms, Human Factors, Verification. 

Palavras-chave 
Tecnologia assistiva, Educação inclusiva, Visão computacional, 

LIBRAS 

1. INTRODUÇÃO 
O Brasil possui vários programas e ações com incentivo a 

educação, como o Fundeb (Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação) e o Programa Educação Inclusiva. Isto 

vem gerando uma facilidade para se ter acesso à uma educação de 

maior qualidade. Mas, as pessoas são diferentes umas das outras, 

possuindo características físicas, mentais, entre outras. Estas 

diferenças podem impactar em sua formação educacional. Por 

exemplo, uma pessoa com deficiência física necessita de um 

acompanhamento especial e de uma metodologia apropriada à sua 

condição, além de profissionais que a acompanhem durante a sua 

formação. Dentre essas deficiências físicas, destaca-se a 

deficiência auditiva. 

A deficiência auditiva é definida como uma incapacidade parcial 

ou total para ouvir e distinguir sons, devido a uma lesão no 

sistema auditivo, impossibilitando a compreensão e causando 

dificuldades na produção e execução da linguagem oral [6]. Esta 

deficiência pode ser diferenciada entre surdez ligeira, severa e 

profunda. 

Para [8] o conhecimento é interpretado melhor ouvindo do que 

vendo e aprende-se melhor ouvindo do que lendo. Assim, para o 

deficiente auditivo, desprovido total ou parcialmente do sentido 

da audição, uma maneira de melhorar seu aprendizado é por meio 

de LIBRAS, a Língua Brasileira de Sinais. A aprendizagem desta 

língua, tanto para os professores quanto pelos alunos, permite uma 

efetiva comunicação. [2]. 

Os professores que realizam o ensino de LIBRAS necessitam 

utilizar metodologias e estilos para repassar o aprendizado, como 

cada aluno deficiente ou ouvinte são únicos, é necessário ter um 

conhecimento mais profundo da criança, que pode ser adquirido 

com os pais e familiares. [19]. A elaboração das aulas e o estilo de 

aprendizado abordado precisam estimular o cérebro por completo, 

atingindo cada aluno como o modo que ele aprende melhor. O uso 

de tecnologias pode ampliar e facilitar o ensino de LIBRAS e sua 

aprendizagem, oferecendo diferentes possibilidades ao educador.  

Desta forma, propôs-se o desenvolvimento de um software para 

apoiar o ensino e aprendizagem de LIBRAS, que permitisse o 

reconhecimento de gestos referentes ao alfabeto datilológico e de 

números. Assim, neste artigo descreve-se o trabalho realizado, 

primeiramente apresentando na seção 2 a fundamentação teórica 

que engloba os principais conceitos dos temas estudados; na seção 

3 apresentam-se trabalhos similares e uma análise comparativa 

dos mesmos; na seção 4 descreve-se a ferramenta desenvolvida, 

sua implementação, validação e resultados encontrados. Por fim, 

na seção 5 é apresentada a conclusão do trabalho com sugestões 

para trabalhos futuros. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
2.1 LIBRAS 
A língua de sinais assemelha-se à língua oral, pois possui como 

principal objetivo a comunicação. A língua de sinais abrange o 
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modo de gesto-visual diferente da oral-auditivo, as pessoas com 

deficiência auditiva utilizam a língua de sinais para se comunicar, 

interagir e participar como parte integrante do seu meio. A língua 

de sinais é tão complexa e expressiva quanto a língua oral, 

possuindo estruturas próprias, regras gramaticais, sintaxe e 

semântica, e como qualquer outra língua, possui características 

próprias de acordo com a nacionalidade, incluindo por região[8].  

A língua de sinais não é universal, assim como a língua oral, 

difere para cada país conforme a sua própria cultura. O que se 

caracteriza como universal é o impulso dos indivíduos para a 

comunicação que no caso dos surdos é por meio de sinais. No 

entanto esses sinais são específicos de acordo com o país. [11]. 

Os sinais na Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS são formados a 

partir de movimentos com as mãos e do local onde são feitos, 

pontos no corpo ou no espaço, e representam uma palavra ou 

expressão. Eles podem ter movimentos contínuos ou estáticos, e 

as expressões faciais e corporais, são essenciais para entender o 

real sentido do sinal. Para nomes de pessoas, lugares ou palavras 

que não possuem sinais é soletrada a palavra letra por letra 

utilizando o alfabeto. [11]. 

Com a lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, a língua de sinais 

brasileira foi reconhecida como língua e forma de comunicação e 

expressão para as comunidades surdas do Brasil e o decreto nº 

5.626, de 22 de dezembro de 2005, incluiu LIBRAS como 

disciplina curricular, a formação de professores e instrutores de 

LIBRAS, acesso das pessoas surdas a educação e garantia a 

inclusão de educação e direito a saúde de pessoas surdas ou com 

deficiência auditiva, que consiste em perda bilateral, parcial ou 

total de 41dB ou mais aferidas por audiograma nas frequências de 

500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. [5]. 

A inclusão e a integração são formas de inserção social, mas seus 

conceitos são distintos, a integração tem como principal objetivo 

tornar a pessoa apta para satisfazer os padrões do meio social e a 

inclusão propõe modificar a sociedade para torná-la capaz de 

acolher todas as pessoas [19]. A inclusão exige medidas mais 

afirmativas para adequar a escola a todos os alunos, inclusive os 

que apresentam alguma característica ou deficiência. 

A educação inclusiva propõe a atender os estudantes portadores 

de necessidades especiais facilitando o acesso deste aluno a 

classes comum, os alunos aprendendo e interagindo juntos, 

embora possuam objetivos e processos diferentes a estruturação 

do processo de ensino-aprendizagem é direcionado as 

necessidades de cada aluno.[14]. 

O novo PNE (Plano Nacional de Educação) aprovado em 25 de 

junho de 2014 por meio da lei nº 13.005 que entrou em vigência 

por dez anos, a contar da publicação desta lei, traz como 

principais benefícios à superação da desigualdade educacional na 

erradicação de todas as formas de discriminação e melhorar a 

qualidade da educação. Para a educação de LIBRAS pode-se citar 

que serão garantidas. [12]: 

• a educação bilíngue na língua brasileira de sinais como 

primeira língua, e na modalidade escrita a língua portuguesa 

como segunda língua a todos os alunos com deficiência 

auditiva, entre zero e dezessete anos nas escolas inclusivas e 

classes bilíngues; 

• ampliação de equipes profissionais da educação para atender 

os deficientes auditivos por meio de guias, intérpretes, 

professores de LIBRAS; e 

• expandir o acervo de obras didáticas, dicionários e matérias 

produzidos para língua brasileira de sinais.   

Cabe ao professor utilizar metodologias de ensino e descobrir qual 

a melhor forma de introduzir a língua brasileira de sinais como 

primeira língua para a criança, buscando auxilio do alfabeto 

datilológico (Figura 1), como suporte facilitador na memorização 

do alfabeto convencional para a decodificação das palavras e 

textos [1]. A partir dos gestos estudados e realizados na 

memorização, a progressão da alfabetização torna-se mais 

compreensível e facilita o aprendizado da criança. 

 

 
Figura 1. Alfabeto Datilológico. Fonte: [20] 

 

Segundo [1], os trabalhos de alfabetização para crianças surdas 

em uma sala de aula comum são realizados apresentando as letras 

do alfabeto, e por pequenas palavras em cartazes espalhados na 

sala, contendo todo tipo de letras possíveis, com identificações de 

objetos. Além de cartazes, o avental da professora também é 

utilizado como estratégia para expressar algumas letras e palavras, 

pois a professora é a principal atenção em sala de aula, com isso 

ajudando na fixação do alfabeto. Na medida em que os alunos 

ganham conhecimento, e as formas geométricas das letras do 

alfabeto são familiares e compreendidas por todos, ocorre 

algumas mudanças na sala de aula, onde são retiradas algumas 

letras e as vogais ficam em maior destaque nas paredes da sala de 

aula e avental do professor. 

A apresentação das vogais é realizada convencionalmente e 

datilologicamente, com os alunos apresentando os cartazes e o 

posicionamento das mãos, com o respectivo gesto manual e a 

pronuncia da vogal escolhida. Para minimizar a frustração quando 

a criança erra, é optado em iniciar pelas vogais mais fáceis como 

o “A” e o “I”, e depois as demais na ordem de A, I, O, U e E.A 

apresentação é realizada com a professora e a criança em frente ao 

espelho. Quando o resultado é o esperado, é realizada uma grande 

comemoração. Se por ventura ocorre algum outro erro não 

esperado ou por incapacidade da criança, é necessário realizar um 

estudo do motivo e sentimento que gerou este erro e compreender 

o motivo para corrigir e determinar novas abordagens para a 

criança alcançar seus objetivos. A compreensão do erro é 

fundamento para amadurecer as ideias e assim entender mais 
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sobre as dificuldades que uma criança com deficiência auditiva 

possui em sua alfabetização. [1] 

Com o passar das semanas e as crianças vão ganhando mais 

autoconfiança e se arriscando mais em suas apresentações. O 

próximo trabalho realizado é a associação da vogal aprendida com 

alguma palavra por meio de fichas ilustrativas, por exemplo: 

arara, abelha, e avião para ilustrar a vogal A, índio, irmã para a 

vogal I e assim sucessivamente, sempre com o destaque da vogal 

no início da palavra, assim gerando associações entre a imagem, 

palavra e o gesto, aumentado o esforço e ampliando o vocabulário 

da criança com deficiência auditiva. [1] 

Seguindo esta estratégia de ensino, a ferramenta desenvolvida 

para o apoio a alfabetização em LIBRAS se dá por meio do 

alfabeto datilológico. Inicia-se a aprendizagem pelo alfabeto e 

faz-se a associação de imagens a cada letra e realizam-se 

exercícios para praticar cada sinal. 

2.2 Visão computacional 
A visão no ser humano é o modo mais eficiente que pode ser 

considerado para capturar informações do ambiente ao seu redor, 

com a capacidade humana em processar e interpretar os dados de 

forma visual, motiva a criação e desenvolvimento de técnicas e 

dispositivos para compreender esta inteligência[16]. 

A visão computacional é uma área que compreende e aborda 

assuntos como aquisição e processamento de imagens, que utiliza 

de algoritmos para processar e analisar para que um computador 

visualize e compreenda informações ao seu redor, isso acontece 

por meio de sensores como: câmeras de vídeo, scanners, máquina 

fotográfica. Para o processamento de imagem é tratado mais como 

baixo nível que ocorre o melhoramento da imagem, remoção de 

ruídos, enquanto a visão computacional permite uma percepção da 

imagem, reconhecimento de objetos e interpretação de cena, 

conforme Figura 2. [16] 

 

 
Figura 2. Hierarquia das tarefas computacionais em visão 

computacional. Fonte: [20] 
 

Onde: 

• Baixo nível: Caracteriza-se em manipular uma imagem e 

melhorar seu condicionamento (remoção de ruídos, 

melhorando o contraste, ou também retirando características 

(bordas, regiões, etc.); 

• Nível intermediário: Este nível analisa os dados retirados do 

baixo nível para produzir dados representados como bordas e 

linhas que poderão se formar retângulos a partir de linhas para 

a extração de entidades significativas; e 

• Alto nível: Ocorre a interpretação da cena final, o 

reconhecimento de objetos e análise de estruturas, podendo 

utilizar na maioria das vezes modelos como base para melhor 

reconhecimento como por exemplo: um modelo de um carro, 

que possui rodas, portas e vidros. Além do reconhecimento de 

objetos, o alto nível possui o controle das interfaces de 

comunicação entre o sistema e seu ambiente. 

O processamento de imagem envolve extrair informações da 

imagem escolhida melhorando o resultado. Isto ocorre quando a 

imagem é filtrada para remover ruídos que são gerados no 

processo de captura da imagem. Esses ruídos podem ser 

provenientes do sensor da câmera, iluminação do ambiente e 

condições climáticas.  

Na visão computacional, o reconhecimento de padrões é uma das 

principais funções da área, pode-se reconhecer e encontrar o 

objeto proposto no espaço da imagem, esse padrão pode ser 

textura, forma, cor ou dimensões. Identificando cada padrão 

individualmente pode facilitar o reconhecimento do objeto como 

um todo. A figura 3 mostra o reconhecimento facial, encontrando 

uma testa, olhos, boca e formato do rosto identificados 

separadamente e quando agrupados formam uma face reconhecida 

pelo padrão. 

 

 
Figura 3. Reconhecimento de padrões. Fonte: [15]  

 

Alguns algoritmos que interpretam a imagem para utilizar em 

reconhecimento de padrões: 

• Mahalanobis: Uma medida estatística para medir a distância 

que verifica a elasticidade do espaço de dados, entre variáveis, 

é utilizado para determinar a similaridade de uma amostra 

desconhecida e uma conhecida; 

• K-médias: Algoritmo de agrupamento não supervisionado, 

que classifica objetos em um determinado de números K de 

grupos; 

• Classificador Bayesiano: Classificador que assume 

características Gaussianas, para determinar se um objeto 

provavelmente pertence a esta classe, por meio 

estatisticamente independente; e 

• Boosting: Utilizado para classificar grupos por meio da 

descriminação, a classificação geral depende dos pesos 

informado para cada classificador, com a combinação de 

pesos pode-se reconhecer um padrão. 

Conseguir reconhecer a mão de um ser humano pode propiciar 

importantes interações entre este indivíduo e um computador. 

Com a tecnologia atual com alta capacidade de processamento e 

qualidade de sensores de imagem com custos mais razoáveis, 
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motiva o interesse em realizar pesquisas e desenvolver algoritmos 

para tornar isso possível. [3] 

O processo de reconhecimento da mão humana encontra alguns 

fatores que dificultam seu reconhecimento e interpretação no 

espaço, podemos citar alguns como: a diferenciação entre a mão e 

o primeiro plano, diferenciação do objeto mão em relação a outros 

objetos encontrados na cena, mudança forte na iluminação 

dificultado monitorar o objeto, oclusão entre o sensor de captura 

de imagem e o objeto monitorado. Parâmetros utilizados para 

caracterizar uma mão podem ser definidos em sua silhueta, 

posição das pontas de cada dedo, centro da mão, distância do 

ponto de cada dedo referente ao centro da mão e o valor do raio da 

circunferência contida na palma da mão, conforme indica a figura 

4 [7]. 

 

 
Figura 4. Parâmetros de caracterização da mão. [7] 

 

Para encontrar o contorno da mão pode-se aplicar uma técnica 

chamada de MPP (Minimum Perimeter Polygon), este algoritmo 

encontra um polígono aproximado de determinada região ou 

contorno de uma imagem, considerando apenas polígonos 

simples, desconsiderando regiões internas, mesmo existindo 

buracos na imagem, esses ignorados após o processamento desta 

imagem pelo algoritmo. O centro da mão e seu raio de 

circunferência é baseado em TDE (Transformada da Distância 

Euclidiana), que converte uma imagem binária para outra imagem 

contendo os valores de intensidades numa mínima distância de 

cada pixel ao limite da mão encontrada, que o centro da mão é o 

maior pixel de intensidade da imagem resultante. 

As pontas dos dedos são dadas pela k-curvatura ou k-curva, o 

algoritmo utiliza um cálculo para encontrar a curva determinada 

pelo ponto de contorno da imagem a partir do ângulo encontrado 

em dois vetores, a equação 1 mostra o cálculo utilizado, onde ( ) 

representa o pixel de contorno da mão,  (  - ) representa um 

pixel que pertence ao contorno anterior em  pontos ao ponto ( ) 

de referência para  ( + ) representa um ponto após o contorno 

de referencia em  pontos. 

 

 

Equação 1 

 

O ângulo pode ser encontrado a partir dos dois vetores v1 e v2, 

utilizando por um produto escalar, conforme a equação 2 e 

demonstrado na figura 5. 

 

Equação 2 

   

 
Figura 5. Angulo de curvatura do contorno da mão[7] 

 

3. TRABALHOS SIMILARES 
Foram avaliadas algumas ferramentas similares ao trabalho 

proposto, cujo objetivo é o ensino de LIBRAS para crianças. 

O sistema SALRA - Software Educacional para Aprendizagem de 

Datilologia por Meio da Realidade Aumentada - é um software 

educacional para o ensino de LIBRAS que utiliza o conceito de 

realidade aumentada para expressar o alfabeto datilológico. Por 

meio de uma webcam é capturada a imagem possibilitando ao 

aluno interagir com a representação datilológica do objeto em 3D 

[10]. 

Sistema Tutor Inteligente para Auxílio na Alfabetização de 

Crianças Surdas em um Contexto Bilíngüe é orientado para 

alfabetização de crianças com deficiência auditiva em um 

contexto bilíngue, utilizando temas separados em categorias que 

abordam vários conceitos a serem ensinados, os quais podem ser 

destacados em palavras, expressões outra frases em LIBRAS. 

Todos os temas possuem uma figura que representa o tema 

escolhido e um vídeo que mostra o sinal correspondente em 

LIBRAS [4]. 

LIBRAS Brincando é um software educacional que por meio de 

jogos digitais ensina a Língua Brasileira de Sinais para as crianças 

com deficiência auditiva e ouvintes. Seu público alvo são crianças 

entre 4 a 8 anos de idade, que por meio de dez temas definidos 

trabalha o vocabulário e o ensino de LIBRAS sem a necessidade 

de possuir domínio na língua formal, sendo utilizado totalmente 

online. Os jogos motivam a descoberta, gerando novos desafios 

em um ambiente controlado pelo professor[13]. 

3.1 Análise Comparativa 
A análise dos trabalhos similares permitiu realizar a comparação 

dos mesmos com a ferramenta proposta. O quadro 1 apresenta as 

principais características identificadas em cada um dos projetos. 

Com esta análise, foi possível identificar que a maioria dos 

trabalhos possui uma área para o professor configurar a 

ferramenta e obter resultados dos alunos. Para um bom 

aprendizado e evolução do aluno é importante que a ferramenta 
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possibilite inserir novos materiais e conteúdo. É comum utilizar 

imagens e associá-las a palavras do cotidiano e obter em vídeo o 

gesto do sinal em LIBRAS. Para a ferramenta gerar os resultados 

e análises para os professores, é importante que possuia alguma 

forma de coleta dos dados. Duas das ferramentas analisadas 

optaram por utilizar o retorno de forma textual que consiste em o 

aluno escrever palavras e definições de acordo com a tarefa. 

Neste trabalho propõe-se utilizar como abordagem de ensino a 

associação por imagens e vídeos validando o acerto do aluno de 

forma textual e por meio do gesto do sinal em LIBRAS utilizando 

imagem capturada por um sensor. O professor poderá criar os 

materiais e conteúdo de acordo com o conhecimento e experiência 

do aluno e após seu uso, analisar os dados e acompanhar o 

aprendizado. 

 

Quadro 1 Comparativo dos trabalhos similares 

Sistema Plataforma 
Insere novos 
conteúdos? 

Abordagem do ensino 
Método de obter 

acerto 
Possui área do 

professor? 

SALRA Desktop Não Realidade aumentada Não possui Não 

Sistema Tutor Desktop Sim Associação por imagens e vídeos Textual Sim 

LIBRAS Brincando Web Não Jogos digitais Textual Sim 

Este trabalho Web Sim Associação por imagens e vídeos Textual e gesto visual Sim 

 

 

4. FERRAMENTA DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM DE LIBRAS 
Ferramenta Educacional de Ensino de Libras consiste em um 

software para plataforma web para o aprendizado do alfabeto 

datilológico para pessoas com deficiência auditiva ou não. A 

ferramenta comporta a inclusão de temas cadastrados pelo 

professor, a partir dos quais o aluno pode estudar conteúdos e 

praticar LIBRAS como forma de complemento das atividades já 

realizadas em sala de aula. O aluno escolhe um tema proposto 

pelo professor e recebe uma imagem e sua descrição, a imagem 

poderá ser uma letra do alfabeto, um número ou um objeto do seu 

cotidiano, poderá conter um vídeo do professor realizando o gesto 

que irá representar a imagem para o aluno seguir. Por meio de um 

sensor de captura de imagem instalado em seu computador, como 

uma webcam, o aluno realiza o gesto do sinal em LIBRAS dado 

em resposta à uma questão, o qual é analisado pelo software para 

verificar sua correção. 

Por meio do reconhecimento da imagem, o sistema interpreta o 

dado coletado, e utiliza bibliotecas de visão computacional e 

processamento de imagem, para realizar uma comparação com 

imagens modelos do alfabeto datilológico já cadastrado, assim 

possibilita a ferramenta compreender se o aluno realizou de forma 

correta o sinal proposto na tarefa. Os acertos e erros do aluno nos 

exercícios são utilizados como fonte de dados para gerar os 

relatórios para o professor, os quais são visualizados em sua área 

especifica na ferramenta. A verificação do professor pode realizar 

novas intervenções no processo de ensino da linguagem de sinais. 

4.1 Interfaces da Ferramenta 
Nessa seção apresentam-se algumas imagens da interface da 

Ferramenta Educacional de Ensino de Libras. A Figura 6 

apresenta a página de cadastro de tema, que é um agrupado de 

exercícios sobre determinado assunto que serão cadastrados pelo 

professor. Os exercícios cadastrados para um tema podem ser de 

dois tipos: resposta por opção ou resposta realizando o sinal. A 

Figura 7 apresenta a página para cadastrar um exercício. 

Quando um aluno se autentica na ferramenta, sua página inicial é 

a listagem dos temas disponibilizados pelo professor. O aluno 

pode escolher o tema para o qual irá realizar seu aprendizado 

(figura 8) e posteriormente responder os exercícios do tema. Os 

tipos de respostas do exercício podem ser de duas formas 

definidas pelo professor: escolha por opção ou realizando o sinal 

com as mãos, ambos os tipos possuem os dois níveis de 

dificuldade, que pode conter a imagem de ajuda. Conforme a 

Figura 9 ilustra, o aluno interpreta o enunciado e imagem de 

descrição (se possuir), escolhe a alternativa mais adequada e clica 

em responder. A ferramenta valida a resposta informando se o 

aluno acertou, após é carregado o próximo exercício. Para o 

exercício com tipo de resposta realizando o sinal, conforme a 

figura10, o aluno também interpreta o enunciado e imagem de 

descrição (se possuir) e para responder o exercício ele precisa 

informar o sinal para a webcam. 

 
Figura 6.  Página de cadastro de tema. 

 
Figura 7.  Página de cadastro de exercício. 
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Quando um aluno se autentica na ferramenta, sua página inicial é 

a listagem dos temas disponibilizados pelo professor. O aluno 

pode escolher o tema para o qual irá realizar seu aprendizado 

(figura 8) e posteriormente responder os exercícios do tema. Os 

tipos de respostas do exercício podem ser de duas formas 

definidas pelo professor: escolha por opção ou realizando o sinal 

com as mãos, ambos os tipos possuem os dois níveis de 

dificuldade, que pode conter a imagem de ajuda. Conforme a 

Figura 9 ilustra, o aluno interpreta o enunciado e imagem de 

descrição (se possuir), escolhe a alternativa mais adequada e clica 

em responder. A ferramenta valida a resposta informando se o 

aluno acertou, após é carregado o próximo exercício. Para o 

exercício com tipo de resposta realizando o sinal, conforme a 

figura10, o aluno também interpreta o enunciado e imagem de 

descrição (se possuir) e para responder o exercício ele precisa 

informar o sinal para a webcam. 

 

 
Figura 8.  Página dos temas. 

 

 
Figura 9.  Página de exercício de resposta por opção. 

 

O professor pode realizar o acompanhamento de cada aluno em 

sua área específica, conforme ele escolhe o aluno, são carregadas 

suas informações, do exercício e a resposta informada, conforme a 

figura 11. 

O processo de validação do sinal é explicado abaixo e por meio do 

fluxograma da figura 12. 

1. Reconhecer o fundo: a ferramenta reconhece por dez segundos 

o fundo da cena e envia a imagem capturada para ser salva 

utilizando o recurso disponibilizado ArquivoResource; 

2. Obter o sinal de resposta: captura a imagem do sinal realizado 

pelo aluno e envia a imagem para salvar no recurso 

ArquivoResource; 

3. Recuperar imagem de modelo: de acordo com a resposta 

cadastrada no exercício, é recuperada a imagem de modelo e 

seu fundo cadastrado; 

4. Processar imagem: com as imagens do sinal e modelo, a 

ferramenta processa as imagens para realizar a validação; 

5. Analisar o resultado: se a imagem do sinal realizado possuir 

as mesmas características da imagem de modelo, retorna 

verdadeiro; e 

6. Informar o aluno: a análise verdadeira, é informado ao aluno 

que a resposta está correta e a ferramenta carrega o próximo 

exercício. Caso a resposta esteja errada o contador de 

tentativas incrementa mais um, que pode ser visto logo em 

cima da imagem da webcam. 

 

 
Figura 10.  Página de exercício de resposta realizando o sinal. 
 

 
Figura 11.  Página de acompanhamento do aluno 

 
Figura 12.  Fluxograma do processo de exercício tipo 

resposta por sinal 
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4.2 Desenvolvimento da ferramenta e 
reconhecimento do sinal utilizando visão 
computacional 
As ferramentas e bibliotecas utilizadas para o desenvolvimento da 

API - Application Programming Interface - de reconhecimento do 

sinal foram: 

• NetBeans 8.0.2: Ferramenta de Desenvolvimento Integrado, 

para a construção de software nas linguagens Java, C, C++ 

entre outras; 

• JDK 1.8: Kit de Desenvolvimento Java, conjunto de dados e 

utilitários como compilador e bibliotecas para a criação de 

sistema na plataforma Java; 

• OpenCV 2.4.11: Biblioteca de visão computacional que 

permite o computador ter uma percepção e interpretação do 

ambiente ao seu redor; e 

• JavaCV 0.10: Biblioteca utilizada em conjunto com a 

OpenCV, para permitir a comunicação e interpretação dos 

algoritmos para a linguagem Java. 

O reconhecimento do sinal em LIBRAS executado por uma mão 

humana, é realizado pela captura de uma imagem utilizando uma 

webcam convencional ligada ao computador. A partir da imagem 

são realizados tratamentos, segmentação, interpretação da imagem 

obtida para gerar resultados que pode ser compreendido como um 

sinal na Linguagem Brasileira de Sinais. 

O fluxograma do processo de reconhecimento conforme a figura 

13, ilustra de forma geral as etapas percorridas pela API, as quais 

serão explicadas no decorrer a seguir. 

 

 

 
Figura 13. Fluxograma do processo de exercício tipo resposta por sinal 

1. Imagem de entrada e fundo: A API espera como entrada duas 

imagens sendo que uma imagem é o fundo de cor branca do 

ambiente e a outra imagem o objeto na cena. As imagens são 

provenientes da captura do sensor de webcam instalado no 

computador, que por meio de outro sistema que interpreta a 

webcam captura e realiza o reconhecimento do fundo. 

2. Remover o fundo da imagem: O reconhecimento do fundo é 

essencial para conseguir destacar o objeto na imagem, com esta 

separação é gerada uma imagem contendo somente algum objeto 

que seja diferente do fundo. A separação de imagens é realizada 

por meio do método absdiff(Mat imagemEntrada, Mat 

imagemFundo, Mat imagemSemFundo) da biblioteca 

JavaCV, onde imagemEntrada é a imagem de entrada 

contendo o objeto na cena, imagemFundo contém somente a 

imagem do reconhecimento do fundo e o resultado é apresentado 

na imagemSemFundo, contendo uma imagem com o objeto 

reconhecido pela diferença entre as imagens de entrada e 

fundo.[17]  

3. Tratamento da imagem: Consiste em converter a imagem para 

preto e branco, para posteriormente facilitar o reconhecimento do 

contorno do objeto separada na imagem, para a remoção das 

cores, realizamos dois passos, a transformação da imagem em 

tons de cinza e depois para preto e branco.Para a conversão das 

cores utilizaram-se os métodos da biblioteca OpenCV, 
cvCvtColor(imagem, imagemTonsCinza, 

CV_BGR2GRAY), que possui como entrada a imagem que será 

convertida no parâmetro imagem e seu retorno uma imagem em 

tons de cinza, no parâmetro imagemTonsCinza, o parâmetro 

CV_BGR2GRAY é próprio da biblioteca e contém o valor número 

6, que informa para o método gerar a imagem na escala de cinza. 

[17] 

Contendo a imagem em tons de cinza, convertemos a mesma para 

preto e branco, assim destacando o objeto na imagem para branco. 

A conversão é realizada pelo método 
cvThreshold(imagemCinza, imagemPretoBranco, 

60, 255, CV_THRESH_BINARY), disponibilizado pela 

biblioteca OpenCV, o método espera como entrada uma imagem 

na escala de cinza, os valores onde irá demarcar a separação das 

cores na escala de 0 (preto) até 255 (branco) e o valor 

CV_THRESH_BINARY que a biblioteca fornece contendo o valor 

de 0. 

Com a imagem em preto e branco, agora precisamos encontrar o 

objeto destacado na imagem, que esperamos ser uma mão, para 

isso são realizados alguns passos para a identificação da mão, 

encontrando o seu centro e posteriormente os dedos e a 

identificação de cada dedo. 

4. Encontrar o contorno: Para obter somente o objeto destacado na 

imagem é extraído o contorno dele, onde um contorno é uma área 

identificada por uma mudança de cor, que em nossa imagem é 

onde termina o preto e começa o branco. Para isso utilizamos o 

método da biblioteca que retorna o maior contorno encontrado na 

imagem, cvFindContours(imagemPretoBranco, 

armazenamentoContorno, contorno, 

Loader.sizeof(opencv_core.CvContour.class), 

CV_RETR_LIST, CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE)de entrada 
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a imagem preto e branco com os parâmetros CV_RETR_LIST 

para recuperar todos os contorno com o valor de 1 e 

CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE de valor 2 para a compreensão 

de segmentos horizontais, verticais, e diagonais. 

5. Encontrar o centro do contorno e inclinação: Encontrando o 

contorno, o próximo passo é identificar o centro de gravidade do 

contorno e sua orientação relativa ao horizonte, este passo é 

importante para a identificação dos dedos encontrados que será 

tratado no próximo passo. Para encontrar o centro do contorno é 

utilizado o método cvMoments(contorno, momento, 1) 

da biblioteca, o parâmetro de entrada contém o contorno e o 

valor 1 que identifica para o método que foi utilizado uma 

imagem preto e branco para extrair o contorno, e a saída do 

método vai para a variável momento, a Equação 3 mostra como é 

realizado o cálculo para obter o centro do contorno, onde  e  

são coordenadas de um pixel, a função  é a intensidade do pixel 

definida pela sua coordenada  e ,  é o número de pixel que 

compõem a forma. [17]. 

 

 
Equação 3 

 

6. Encontrar e identificar os dedos: Até o momento não foi 

identificado se o objeto encontrado na imagem é uma mão 

humana, pois os passos anteriores servem para qualquer objeto na 

cena identificada. Para o reconhecimento dos dedos utilizamos 

polígonos, uma área convexa e análise dos defeitos encontrados 

da área convexa. A identificação dos dedos parte em relação a 

quantos graus determinado dedo é encontrado a partir do centro e 

angulo do contorno encontrado. Paraa demarcação de polígonos 

no contorno encontrado, a biblioteca disponibiliza  o método 
cvApproxPoly(contorno, 

Loader.sizeof(opencv_core.CvContour.class), 

poligonosAproximados, CV_POLY_APPROX_DP, 3, 

1), para marcar o contorno com pontos de polígonos encontrado, 

os parâmetros de entrada precisam ser o contorno, 

CV_POLY_APPROX_DP com o valor de 0 que informa qual 

algoritmo será utilizado pela biblioteca para encontrar, porém este 

é o único disponibilizado nesta versão da biblioteca, o valor 

número 3 é a distância máxima entre a curva original e sua 

aproximação e o valor 1, que executa o algoritmo de modo 

recursivo, o resultado é armazenado em 

poligonosAproximados. [17] 

Com os polígonos encontrados, é preciso uni-los e formar uma 

área convexa, para tal forma se utiliza o método da biblioteca do 

OpenCV cvConvexHull2(poligonos, 

convexoHullArmazenado, CV_COUNTER_CLOCKWISE, 

0), para gerar o convexo informamos pelo parâmetros os 

poligonos, CV_COUNTER_CLOCKWISE possui valor 2 e 

informa para o método iniciar de forma anti-horário, armazenando 

as coordenadas de cada ligação e tem como resultado a área 

convexa em verde encontrada na imagem, na variável 

convexoHullArmazenado, conforme a figura 14. 

 

 
Figura 14.  Área convexa 

 

A partir da identificação da área convexa, é preciso encontrar os 

defeitos do convexo, que no caso é o ponto mais fundo da mão 

entre dois pontos de polígonos, a biblioteca permite utilizar o 

método cvConvexityDefects(poligonos, convexo, 

defeitosArmazenado), parâmetros de entrada, os polígonos 

e área do convexo, com o resultado os defeitos do convexo 

encontrado na imagem, a Figura 15 ilustra na cor vermelha os 

defeitos do convexo.[17] 

 

 
Figura 15.  Defeitos do convexo 

 

As informações obtidas até o momento possibilitam encontrar e 

identificar os dedos, pode ser percebido que para cada dois 

conjuntos de pontos do defeito do convexo, existe um polígono 

demarcando a coordenada do dedo. Para identificar cada dedo e 

dar seu devido nome conforme figuras 16, 17 e 18, é utilizado o 

centro da mão em relação ao grau do dedo encontrado, para este 

trabalho foi definido um valor mínimo e máximo para os quais 

cada dedo pode ser encontrado em relação ao centro da mão, 

conforme o Quadro 2. 
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Figura 16.  Nome de todos os dedos 

 

 
Figura 17.  Nome dos dedos indicadores e médio 

 

 
Figura 18.  Nome dos dedos polegar, indicador e mínimo 

 

Quadro 2. Valores de grau utilizado 

Nome dedo Valor grau mínimo Valor grau máximo 

Polegar 130 190 

Indicador 100 130 

Médio 70 100 

Anelar 50 70 

Mínimo 0 50 

 

7. Resultado: Após a imagem de modelo e entrada serem 

processadas pela API, o resultado se dará com a identificação dos 

dedos, se as duas imagens possuírem os mesmos dedos 

identificados, a API reconhece que a imagem de entrada possui 

chance de ser igual a imagem de modelo. 

5. AVALIAÇÃO 
A avaliação e validação da ferramenta foi por meio de entrevista e 

resposta a um questionário de avaliação, com professores do 

Serviço de Atendimento à Pessoa Surda da instituição onde a 

pesquisa foi realizada. A entrevista iniciou-se com uma breve 

explicação sobre a proposta deste trabalho e a ferramenta 

desenvolvida. 

O levantamento do perfil do professor se deu por meio do 

formulário com dados pessoais, conforme os resultados obtidos no 

Quadro 3. 

Quadro 3. Perfil do professor 
 Professor A Professor B 

Gênero Feminino Masculino 

Faixa etária 45 a 59 anos 30 a 44 anos 

Possui deficiência auditiva? Não Sim 

Nível de conhecimento em 

LIBRAS (numa escala de 1 a 

5, onde 1 é pouco e 5 é 

avançado) 

3 5 

Frequência de uso de 

ferramentas educacionais 

Diariamente Nunca 

 

Com o levantamento dos perfis os professores utilizaram a 

ferramenta, seguindo uma rotina de scripts de tarefas. Foi 

constatado que para as tarefas cadastrar usuário, cadastrar tema, 

sair do login/autenticar como aluno, escolher um tema para 

estudar, sair do login/autenticar como professor e realizar 

acompanhamento ambos os professores concluíram as tarefas sem 

dificuldade. Já para a tarefa cadastrar exercício o Professor A 

concluiu mas teve dificuldade, pois não compreendeu claramente 

que quando selecionado o tipo de resposta por opção, as 

alternativas de resposta precisam ser do alfabeto datilológico e o 

Professor B concluiu sem dificuldade. Para a tarefa responder o 

exercício o Professor A concluiu sem dificuldade, porém o 

Professor B concluiu com dificuldade, pois no teste não foi 

utilizada uma webcam auxiliar ao lado do notebook, ao liberar a 

imagem o professor aparecia na mesma, com isso o fundo não era 

reconhecido adequadamente, havendo a necessidade do professor 

se deslocar para o lado, para assim reconhecer corretamente o 

fundo. 

Comentários após o fim das tarefas foram realizados pelos 

professores e os dois afirmam que a ferramenta pode agregar 

conhecimento e facilidade de ensino. No entanto, o Professor B 

destacou a importância de os modelos na ferramenta serem 

cadastrados por uma pessoa com um bom conhecimento no 

alfabeto datilológico, pois salientou que o sinal da letra F foi 

cadastrado de forma incorreta. 

Para o teste exploratório na perspectiva do educador/pedagogo, 

foi possível constatar que ambos os professores acharam 
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adequado e chegaram em conclusões parecidas avaliando 

positivamente os indicadores de contexto, objetivo, interface 

humano-computador, orientação para a ferramenta e etapas da 

ferramenta. Diferenças de opiniões ocorreram para os indicadores, 

tema e acessibilidade: o Professor A destacou para o tema que 

depende de como um professor irá utilizar a ferramenta e o 

Professor B achou adequado para a situação. Com relação a 

acessibilidade o Professor A gostou, não havendo nenhuma 

dificuldade, porém o Professor B colocou como mediano, 

informando que precisa realizar alguns pequenos ajustes 

principalmente ao responder um exercício. 

Considerando as entrevistas e respostas dos questionários, a 

ferramenta se comportou muito bem e foi aceita pelos professores 

como uma forma de aprendizado para crianças com deficiência 

auditiva e ouvintes, havendo a necessidade de alterar e corrigir os 

itens destacados. 

5. Conclusões 
Com o avanço do ensino de LIBRAS e a capacidade e 

processamento computacional crescente e mais acessivel, este 

trabalho buscou unir estes recursos em uma ferramenta web, a fim 

de elaborar um projeto que permite um acesso maior da 

aprendizagem de LIBRAS para crianças do ensino fundamental. 

Buscou-se adotar no desenvolvimento da ferramenta recursos que, 

por meio do reconhecimento do gesto do usuário, avaliasse seu 

conhecimento e prática do uso de LIBRAS. Limitou-se ao 

alfabeto datilológico e aos números, haja vista a complexidade de 

reconhecimento dos diversos sinais da linguagem, que envolve 

inclusive expressões faciais. Desta forma, a ferramenta construida 

permite ao professor cadastrar temas e conteúdos em LIBRAS por 

meio do alfabeto datilológico para apoiar ou reforçar a 

aprendizagem de crianças com deficiencia auditiva ou ouvinte. As 

crianças conseguem praticar exercícios realizando os gestos 

correspondentes ao alfabeto datilológico e números e é possível 

ao professor acompanhar o avanço de cada aluno. 

O uso de uma webcam simples com resolução razoável foi 

importante para o trabalho, para tornar mais acessível ao público o 

uso da ferramenta web, podendo ser encontrada no comércio com 

preços satisfatórios. 

Para trabalhos futuros sugere-se melhorar a acessibilidade da 

ferramenta e um estudo e pesquisas para melhorar a API de 

reconhecimento do sinal nos seguintes aspectos: a validação dos 

sinais que utilizam a mão fechada e os sinais que possuem 

movimento, e o tratamento da imagem, para permitir o 

reconhecimento em ambientes de pouca luminosidade. 
Destaca-se por fim que a ferramenta foi desenvolvida para o apoio 

ao ensino e aprendizagem de LIBRAS, no entanto sua concepção 

por meio de temas e exercícios criados pelo professor, permite seu 

uso para qualquer tipo de conteúdo que se deseja trabalhar com os 

alunos, porém com o diferencial de permitir ao deficiente auditivo 

utilizar a língua de sinais como meio de comunicação com o 

computador. 

6. AGRADECIMENTOS 
A CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior. 
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ABSTRACT 
It is vital for a constructivist teacher to monitor the apprenticeship 

of each student in order to facilitate the definition of the next steps 

in the development of a discipline. This is a very time consuming 

and it requires a theoretical framework to support the observations 

of the teacher. This monitoring would benefit from certain 

automated tools to expedite parts of the process. Different 

pedagogical approaches say that the use of concept maps can help 

students in the processes of signification of new contents or in the 

resignification of those already learned. The epistemological 

position of Piaget states that the development of a student's 

logical-mathematical structures is related to the learning of 

concepts, forming in this way a conceptual system. In the 

construction of concept maps we create, ultimately, what Piaget 

calls "significant implications" that evolve according to the 

semantic nature of the conceptual relations that we create. We 

propose here an environment for the automatic identification of 

the significant implications in a concept. A prototype is under 

development and will be used to support the analysis of the maps 

produced.  

RESUMO 
É vital para um professor construtivista monitorar a aprendizagem 

de cada aluno, a fim de facilitar a definição dos próximos passos 

no desenvolvimento de uma disciplina. Esta é uma tarefa que 

consome muito tempo e que exige um arcabouço teórico para 

apoiar as observações do professor. Esse monitoramento poderia 

se beneficiar de certas ferramentas automatizadas para agilizar 

algumas partes do processo. Diferentes abordagens pedagógicas 

dizem que o uso de mapas conceituais pode ajudar os alunos nos 

processos de significação de novos conteúdos ou na 

ressignificação dos que já aprendeu. A posição epistemológica de 

Piaget afirma que o desenvolvimento de estruturas lógico-

matemáticas de um aluno está relacionado com a aprendizagem de 

conceitos, formando deste modo, um sistema conceitual. Na 

construção de mapas conceituais, criamos, em última análise, o 

que Piaget chama de "implicações significantes" que evoluem de 

acordo com a natureza semântica das relações conceituais que 

criamos. Propomos aqui um ambiente para a identificação 

automática das implicações significantes feita por um protótipo e 

que está em desenvolvimento. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education. 

I.2.7 [Artificial Intelligence]: Natural Language Processing. 

I.5.0 [Pattern Recognition]: General. 

General Terms 
Algorithms, Theory.  

Keywords 
Implicações significantes, construtivismo, mapas 

conceituais. 

1. INTRODUÇÃO 
É essencial para um professor construtivista acompanhar o 

processo de aprendizagem de cada aluno, a fim de ser capaz 

de definir as medidas necessárias a serem tomadas no 

desenvolvimento de uma disciplina. Esta tarefa, no entanto, 

é muito complexa e árdua, além de muito demorada, e 

requer um arcabouço teórico para dar suporte às 

observações do professor. Pesquisadores e educadores 

construtivistas demonstraram insatisfação com a eficiência e 

a confiabilidade das técnicas tradicionais utilizadas, porque 

os problemas relacionados com os processos de 

aprendizagem são geralmente difusos, complexos e muitas 

vezes intratáveis por essas técnicas [7]. 

Técnicas alternativas para acompanhar a aprendizagem 

recentemente começam a aparecer. Entre elas, os mapas 

conceituais [3,11] ocupam uma posição de destaque. 

Ferramentas computacionais para facilitar o uso de mapas 

conceituais foram desenvolvidas por grupos de pesquisa, a 

fim de atender às necessidades de intervenções nos 

processos de aprendizagem. Os resultados demonstram a 

facilidade e precisão dos mapas em rastrear as mudanças 

que ocorrem na estrutura cognitiva do estudante durante a 

aprendizagem. 

Apresentamos aqui uma proposta de ferramenta com o 

objetivo de fornecer suporte computacional para uma 

investigação teórica. Ela baseia-se em uma tese [6] que 

propõe uma leitura dos mapas conceituais por um viés 

Piagetiano. Não pretendemos discutir aqui todos os aspectos 

teóricos abordados nessa tese, mas nos concentrarmos 

precisamente em um, que pode redefinir a importância dos 

mapas no processo de construção do conhecimento: as 

implicações significantes (Seção 3). Esta ferramenta 

constitui para nós um passo importante no desenvolvimento 

de tecnologias para auxiliar os educadores construtivistas 

nas suas tarefas pedagógicas. 

Piaget notou que o pensamento se desenvolve 

gradualmente, criando assim sua teoria de desenvolvimento 

das habilidades cognitivas. Para Piaget, as crianças possuem 

um papel ativo na construção de seu conhecimento, de 

modo que o termo construtivismo se destaca como principal 

desenvolvimento do seu trabalho. Na construção do 

conhecimento o processo de aprendizagem agrega uma 

grande importância aos professores no que diz respeito à 

utilização dos mapas conceituais como ferramenta para 
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representar o conhecimento, numa abordagem das implicações 

significantes de Piaget. 

A ferramenta discutida aqui será uma de um conjunto de 

ferramentas, algumas das quais já desenvolvidas [15,18]. Ela é 

parte de nosso projeto de uma plataforma de serviços para geração 

e manipulação de mapas conceituais, sob uma abordagem 

construtivista. Queremos enfatizar o uso de recursos tecnológicos 

para apoiar práticas educacionais voltadas para a aprendizagem 

significativa. Este apoio irá melhorar a eficiência, a confiabilidade 

e a validade do uso de mapas conceituais como um instrumento 

para acompanhar e avaliar o progresso dos estudantes, bem como 

intervir nos processos da aprendizagem, baseado na cooperação e 

colaboração. 

Este artigo é organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta os 

mapas conceituais e algumas maneiras de usá-los; a Seção 3 é 

uma breve descrição das implicações significantes de Piaget, os 

conceitos da motivação deste trabalho; a Seção 4 combina essas 

implicações com mapas conceituais; a Seção 5 apresenta as 

especificações para um protótipo da ferramenta proposta; 

finalmente, a Seção 6 mostra algumas conclusões. 

2. ALGO DOS MAPAS CONCEITUAIS  
Os mapas conceituais são representações gráficas de relações 

entre conceitos. Eles têm sido utilizados em diferentes domínios 

do conhecimento. Em particular, eles têm atraído o interesse dos 

educadores em todo o mundo. Novak [10], o inventor dos mapas, 

define-o como uma ferramenta para organizar e representar o 

conhecimento.  

O mapa conceitual, com base na teoria da aprendizagem 

significativa de Ausubel [2], é uma representação gráfica de um 

conjunto de conceitos construídos de tal forma que as relações 

entre eles são evidentes. Conceitos aparecem em caixas enquanto 

as relações entre conceitos são especificadas por meio de frases 

que ligam os conceitos. Conceitos são definidos por substantivos, 

enquanto frases de ligação deve ter um verbo ou uma composição 

verbal. Dois ou mais conceitos ligados por frases, criam uma 

unidade semântica, que chamamos de proposição.  

Cada proposição define uma verdade, um fato, destacável e 

compreensível por si só. As proposições são uma característica 

particular dos mapas conceituais, em comparação com outras 

estruturas similares, tais como mapas mentais ou fluxogramas. De 

acordo com Novak, um mapa conceitual é uma estrutura 

arborescente hierárquica, onde os conceitos mais gerais ou 

inclusivos aparecem no topo e os mais específicos, nas partes mais 

baixas da árvore. Novo conhecimento é ancorado ao velho por 

afinidade semântica. 

Existem diferentes abordagens pedagógicas [5], onde o uso de 

mapas conceituais pode ajudar os estudantes nos processos de 

significação de novos conteúdos, ou mesmo na ressignificação dos 

conceitos já aprendidos. Isto acontece porque os mapas permitem 

aos estudantes localizar e estabelecer relações de composição, 

similaridade, diferenciação e / ou equivalência entre o que eles 

estão aprendendo e os conceitos já presentes em sua estrutura 

cognitiva. Portanto, várias pesquisas estão sendo realizadas e 

novas ferramentas desenvolvidas para permitir o uso de mapas 

conceituais para diferentes práticas pedagógicas [1,16]. 

Em Ausubel [3], conceitos e proposições são os blocos de 

construção do conhecimento. Ele define subsunção como sendo 

uma operação que se caracteriza por: classificar, incorporar ou 

incluir algo em uma categoria ou em um princípio mais geral. 

Nessa teoria os conceitos subsunçores são conceitos mais gerais, e 

já estáveis, que figuram na estrutura cognitiva de um indivíduo e 

que se prestam à ancoragem de novos conceitos mais específicos. 

Para que a ancoragem de novos conceitos seja assumida como 

uma aprendizagem significativa o indivíduo deve ter presentes em 

sua estrutura cognitiva os necessários conceitos subsunçores e 

possuí-los num nível adequado àquele processo. 

Piaget, no entanto, coloca a visão de conceito em um 

paradigma diferente do estabelecido pela visão cognitivista 

de Ausubel e Novak. De acordo com sua Epistemologia 

Genética [12], o conhecimento adquirido se dá por 

mecanismos que envolvem um processo de assimilação: um 

elemento externo é incorporado a um esquema de ação, ou 

um conceito, de um indivíduo. Este processo ocorre quando 

o indivíduo inicia uma coordenação ativa das suas ações, 

enquanto coordena as características observáveis de um 

objeto. O processo de assimilação ocorre quando existe um 

mecanismo de acomodação que permite que o indivíduo 

incorpore as particularidades do objeto. Este processo 

resulta numa transformação dos sistemas individuais de 

significação. Ele atualiza o chamado "conhecimento 

prévio", uma condição prévia para a integração - e não 

apenas de "ancoragem" - do novo conhecimento. 

De acordo com Dutra [6], podemos seguir a representação 

do sistema de significações de um estudante na dinâmica de 

construção de um mapa conceitual. Nesse sistema também 

reconhecemos subsistemas relacionados, que se apoiam 

mutuamente, para a construção dessas significações. 

É essencial salientar o papel central das frases de ligação 

dos conceitos em um mapa conceitual. Quando comparamos 

um mapa conceitual com a estrutura do conhecimento em 

Piaget [14], podemos conceber as frases de ligação como 

funções estruturantes, porque elas são responsáveis pelas 

leis de composição do sistema representado pelo mapa [6]. 

Jonassen [9] salienta o esforço necessário para escolher uma 

frase que represente uma relação entre dois conceitos, tanto 

devido ao grande número de possibilidades, quanto pela 

necessidade de colocação de tal relação no preciso contexto 

em que os dois conceitos são apresentados. 

Como os processos de aprendizagem são o resultado de 

parcerias estudante- estudante e estudante -professor, 

entendemos que os mapas conceituais também podem servir 

como um importante guia para os estudantes, alertando-os 

para as incontáveis possibilidades de melhorar 

qualitativamente os conceitos e relações cognitivas nos seus 

processos de construção do conhecimento. 

Como dissemos na Seção 1, o nosso interesse aqui é em um 

único aspecto do construtivismo de Piaget: a 

regulamentação dos sistemas conceituais decorrentes das 

operações lógicas entre conceitos. Estas questões são 

brevemente discutidas na seção seguinte. 

2.1 Do Contexto dos Nossos Mapas 
Os mapas conceituais têm sido utilizados em diversas 

atividades educacionais que compõem o ensino e a 

aprendizagem. Na verdade, suas aplicações têm sido 

exploradas e têm mostrado vantagens tanto no planejamento 

de atividades pedagógicas [15] como no acompanhamento e 

avaliação da aprendizagem [18]. Do mesmo modo, eles têm 

sido utilizados como uma ferramenta para organizar e 

construir o conhecimento, independentemente do domínio 

da aplicação. Mais recentemente eles começaram a ser 

usados como uma ferramenta para a representação do 

conhecimento de uma forma que possa ser interpretado ou 

processado computacionalmente. 

Este último fato pavimentou o caminho para o 

desenvolvimento de soluções de computação inteligentes 

que ajudam professores e estudantes no uso dos mapas 

conceituais. Precisamente neste momento, nossa experiência 

com mapas conceituais fornece um vislumbre de um 

enorme campo de trabalho no que diz respeito ao 

desenvolvimento destas soluções. Por exemplo, alguns do 

nosso grupo de pesquisadores desenvolveram soluções 

computacionais, tais como: 
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• Edição e controle de versão dos mapas conceituais; 

• Comparação de mapas conceituais usando correspondência 

de grafos; 

• Repositório de mapas conceituais; 

• Geradores automáticos de mapas a partir de textos; 

• Mecanismos de inferência em mapas conceituais; 

• Fusão de mapas conceituais. 

Além destes, temos atualmente frentes de trabalho de pesquisa 

desenvolvendo soluções computacionais para, entre outros: 

• Construção de ontologias rasas a partir de mapas conceituais; 

• Validador de estruturas sintáticas e semânticas para mapas 

conceituais, e 

• Identificação semiautomática das implicações significantes 

de Piaget. 

A análise crítica e reflexiva do que ocorre dentro de um 

laboratório de pesquisa é crucial para uma definição precisa dos 

objetivos de um projeto a longo prazo. Portanto, quando se analisa 

o conjunto de soluções já desenvolvidas e em desenvolvimento, 

percebemos a necessidade de integrar estas soluções na 

composição de um ambiente que facilita tanto o uso quanto a 

expansão dos serviços oferecidos. Portanto, definimos uma 

plataforma de serviços que permite: 

• A qualquer cidadão que tenha acesso à internet, desfrute do 

uso das ferramentas nela disponíveis, gratuitamente.  

• E que todos os pesquisadores que queiram desenvolver 

soluções computacionais para mapas conceituais, aproveitar 

e ampliar os serviços oferecidos por ela. 

A plataforma usa SOA (Service Oriented Architecture) [4]. Uma 

das características fundamentais da SOA para este projeto é a sua 

capacidade de promover integração. Isto significa que os novos 

serviços que ampliam a funcionalidade dos serviços oferecidos 

pela plataforma podem ser desenvolvidos e disponibilizados por 

qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. A promoção deste 

cenário de colaboração e integração entre a comunidade 

acadêmica e os cidadãos comuns é um dos objetivos centrais do 

projeto. 

Queremos também salientar que os serviços da plataforma estão 

sendo implementados como Web Services. Uma vez que este é 

um mecanismo de funcionamento interno, aplicações fornecem 

uma interface de uso simples de ser utilizada. Assim, a plataforma 

está associada a um portal que serve como a interface para o uso 

das ferramentas oferecidas. Na Figura 1a pode-se ver como as 

ferramentas do portal interagem com os serviços prestados pela 

plataforma. A Figura 1b mostra como a comunidade pode integrar 

seus serviços com os serviços internos da plataforma. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 1.  (a) Visão da integração plataforma-portal. (b) 
Visão da integração portal externo-plataforma. 

3 AS IMPLICAÇÕES SIGNIFICANTES 
Pessoas constroem conhecimento onde quer que estejam. 

Olhando, tocando, ouvindo sentindo de maneira geral, o 

conhecimento acontece independente da nossa vontade. Por 

meio dos sensores identificamos um objeto. Queremos saber 

de suas propriedades. Queremos nos apropriar de suas 

funções, suas operações, o que ele é capaz de fazer. Em 

seguida, gostaríamos de estender essas operações ou aplica-

las de maneira diferente. Do que ele é composto, logo nos 

ocorre. Mais tarde, descobrimos suas interações com outros 

objetos. E assim vão-se construindo níveis de complexidade 

para o conhecimento que se forma. 

Piaget [13] classificou esses níveis e ao conjunto deles 

denominou implicações significantes. Elas nos permitem 

identificar o grau de conhecimento de um indivíduo, num 

dado momento e sobre um dado domínio. Veremos, de 

maneira lógica, de que maneira elas acontecem. 

Uma sentença tipo implicação transitiva A → B → C, na 

abordagem de Piaget, significa que se pelo menos uma 

significação de C está contida em qualquer uma de B está, 

por conseguinte, também contida em qualquer de A. Piaget 

[13] classificou isto como níveis, e o conjunto deles, como 

implicações significantes. A significação é tudo o que pode 

ser dito de um objeto, como uma descrição das suas 

propriedades, bem como tudo o que podemos observar nele. 

Além disso, uma implicação também é tudo o que podemos 

pensar dos objetos (classificá-los, estabelecer algum tipo de 

relacionamento etc.).  

Para Piaget, todas as significações implicam em atividades 

do indivíduo. Essas significações nos permitem identificar o 

grau de conhecimento de um indivíduo em um determinado 

domínio. O que se segue é uma breve descrição das 

implicações, classificadas em três níveis: 

• Implicação local - é local quando o conhecimento não 

ultrapassa as propriedades observáveis do objeto em 

um determinado contexto. Uma implicação local 

somente caracteriza um objeto. Veja exemplos na 

Figura 2. 

• Implicação sistêmica - ela ultrapassa os limites do 

observável. A implicação sistêmica revela 

propriedades do objeto que são inferidas ou derivadas 

de alguma ação sobre ele. Esta implicação mostra as 

relações de causa e efeito sem, no entanto, revelar por 

que isso ocorre. Estas relações ocorrem, em geral, pelo 

estabelecimento de uma relação do objeto em estudo 

com algum outro objeto. Exemplos na Figura 3. 

• Implicação estrutural – esta estende a implicação 

sistêmica, pois contém as razões e explicações da 

relação causa-efeito. Piaget fala da compreensão das 

razões endógenas e da descoberta das relações 

necessárias para o efeito ocorrer [13]. Assim, mais do 

que o conhecimento de causas e efeitos, as implicações 

estruturais estabelecem condições que são essenciais 

para certas declarações, distinguindo-as daquelas que 

são apenas suficientes. A soma das ações de vários 

objetos relacionados à ocorrência de mais uma ação, 

estabelece a existência de uma implicação desse novo 

nível.  
O mapa conceitual da Figura 2 ilustra a diferença evolutiva 

nos níveis das implicações significantes. 
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composta de alguns depósitos de dados, um agente de software 

manipulador desses depósitos e encarregados do interfaceamento 

com os usuários. Uma ontologia de um domínio escolhido pelo 

professor orienta a formação dos conceitos. Os depósitos conterão 

os mapas, organizados por domínio, as implicações significantes 

com suas respectivas características, os mapas com suas 

implicações devidamente sinalizadas, os grupos com suas leituras 

sugeridas, respectivamente.  

5.1.  Uma mini especificação de requisitos  
Apresentaremos aqui uma especificação inicial apenas para 

orientar a construção do protótipo. Nosso problema central nessa 

atividade consiste na identificação de padrões existentes nos 

mapas conceituais capazes de fornecer as condições necessárias 

para as comparações (ou casamentos) entre bases de 

conhecimento e informações e os elementos dos mapas. Queremos 

também enfatizar que os padrões aqui apresentados são 

rigorosamente provisórios e, portanto, ainda serão alvo de muita 

investigação futura. 

Um mapa conceitual pode ser descrito como uma estrutura de 

dados bastante conhecida chamada grafo. Um grafo consiste de 

vértices e arestas nomeadas textualmente. Os vértices 

correspondem aos conceitos do mapa enquanto as arestas denotam 

a relação entre um par de conceitos.  

A ideia central aqui apresentada consiste em desenvolver uma 

ferramenta que navegue pelas arestas do grafo. A navegação será 

realizada por uma agente de software que se orientará com o apoio 

de duas bases: uma, contendo uma ontologia do domínio em 

estudo para a identificação dos vértices. Outra, contendo 

conhecimento sobre as implicações significantes, para a 

identificação das arestas. 

Uma ontologia de domínio, de uma base de ontologias da 

plataforma de serviços, atuará como fornecedora de padrões para 

o casamento com os vértices do grafo. Ela conterá o conjunto de 

conceitos do domínio, bem como suas inter-relações e 

propriedades. Para cada conceito da ontologia encontrado 

num vértice do grafo, o agente o pintará de verde.  Vértices 

sem correspondentes na ontologia serão pintados de 

vermelho, indicando a necessidade de investigações futuras.  

A identificação das implicações significantes se dará de 

duas maneiras distintas. Para as locais e as sistêmicas 

usaremos apenas o verbo contido na sentença designadora 

da aresta como padrão do casamento aresta-implicação. As 

locais serão identificadas pela ocorrência dos verbos “ser” 

ou qualquer outro que indique possessão ou composição, 

tais como “possuir”, “compor”, “ter”. As sistêmicas serão 

identificadas por qualquer outro verbo transitivo direto. 

As implicações estruturais, por outro lado, serão 

identificadas por qualquer subconjunto composto de arestas 

e vértices, cuja conjunção resulte na explicação de uma 

relação causa-efeito (Seção 3). Aqui, apenas para efeito 

demonstrativo, elas serão identificadas pela ocorrência nas 

arestas de verbos transitivos indiretos (que requerem uma 

preposição).  

Identificada a implicação, o agente a pintará de uma 

determinada cor. Para as locais, escolhemos o amarelo. Para 

as sistêmicas, elegemos o verde, e para as estruturais, 

optamos pelo azul. 

A ferramenta estará disponível tanto para os estudantes 

quanto para os professores. Estudantes poderão acessa-la a 

qualquer instante para saber como anda a qualidade de seu 

mapa. Por exemplo, se somente amarelo, mostrando apenas 

implicações locais, isto sugerirá ao estudante a necessidade 

de prosseguir até um nível superior. Uma vez salvo 

definitivamente e enviado para a o professor, o mapa estará 

temporariamente indisponível para o aluno.  

 
 

Figura 6. Mapa colorido pela ferramenta. 
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5.2.  O Funcionamento da Ferramenta 
A seguir, descreveremos todas as atividades e passos envolvidos 

no funcionamento da arquitetura proposta neste trabalho. 

Vejamos, então: 

• Os alunos depositam seus mapas no domínio previamente 

criado pelo professor.  

• Um agente de software busca mapas no banco 

correspondente.  Para um mapa, cada ligação é analisada pelo 

agente que checa se o verbo da frase de ligação tem a ver 

com algum verbo da base de implicações significantes.  

• Os conceitos são identificados na ontologia por meio de um 

reconhecedor de entidades.  

• O mapa agora é colorido pelo agente e depositado na base de 

mapas e implicações. A Figura 6 mostra um resultado. 
• Toda vez que o estado da base de mapas e implicações é 

alterado (mapas coloridos), mensagens são enviadas ao 

professor. Depois de validar o resultado da ferramenta, ele 

acessa a base de leituras e atribui a cada mapa a leitura 

correspondente. As leituras com seus respectivos grupos de 

trabalho são então armazenados numa base de grupos. 

Mensagens são enviadas aos grupos.  

 
6. PROTÓTIPO DA FUTURA FERRAMENTA 

Criamos uma versão prototípica de nossa futura ferramenta apenas 

para ilustrar uma pequena parte da funcionalidade que desejamos. 

O protótipo recebe como entrada um conjunto de proposições 

extraídas de mapas conceituais construídos por nossos alunos. 

Num protótipo futuro essas proposições serão obtidas por meio de 

um agente de software. A saída são as implicações às quais as 

proposições pertencem. O protótipo foi desenvolvido em Java.  

Todos os mapas conceituais produzidos foram construídos usando 

o software CmapTools. Sobre a construção dos mapas os alunos 

foram alertados sobre três regras básicas a serem seguidas:  

1. A primeira obriga o uso de um verbo, conjugado 

corretamente, na ligação entre conceitos.  

2. A segunda, determina que todo conceito tem de ser um 

substantivo.  

3. A terceira informa que todo conjunto CONCEITO1 -> 

FRASE DE LIGAÇÃO -> CONCEITO2 forma uma 

proposição lógica.  

6.1 Alguns Resultados 
A Tabela 1 exibe os resultados obtidos pelo primeiro protótipo. 

Como podemos ver, a ferramenta ainda não é capaz de identificar 

todo o conjunto das implicações significantes dos mapas sob 

investigação. E tampouco é nossa intenção que o faça in totum! Já 

vimos que o verbo da ligação entre conceitos define a natureza da 

implicação. No entanto, muitas vezes o verbo usado pelo 

estudante não traduz com clareza sua verdadeira intenção. Nessa 

situação, uma entrevista faz-se necessário. Portanto, a ferramenta 

que propomos é um auxiliar na resolução do problema cuja 

solução depende de outras intervenções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Resultados obtidos pelo primeiro experimento. 
MAPA IMPLICAÇÃO 

LOCAL 
IMPLICAÇÃO 

SISTÊMICA 
IMPLICAÇÃO 
ESTRUTURAL 

1 82% 76% 62% 

2 76% 68% 62% 

3 72% 69% 45% 

4 79% 82% 52% 

5 85% 76% 54% 

6 88% 67% 51% 

7 69% 58% 59% 

8 78% 81% 62% 

9 79% 85% 77% 

10 86% 89% 65% 

7. CONCLUSÕES 
Do construtivismo aprendemos que as estruturas mentais, os 

esquemas, os conceitos, as ideias, são criados, construídos, 

por um processo de auto regulação. As construções do 

conhecimento sugeridas por Piaget nos permitem conhecer a 

forma como se dá o desenvolvimento cognitivo do sujeito. 

Sua teoria nos faz refletir acerca do conhecimento 

permitindo-nos repensar uma praxis que conceba o sujeito 

como capaz de construir conhecimento a partir de sua 

inteligência, sua ação e interação com o meio. Assim, 

independente do momento ou do contexto, o conhecimento 

sempre acontece por meio da relação sujeito/objeto. 

É bem sabido que os mapas conceituais são boas 

representações gráficas do conhecimento e da informação 

além de ferramentas uteis na construção do conhecimento. 

Podemos acrescentar que a conjugação dos mapas com as 

implicações piagetianas cria um contexto ainda mais 

favorável aos processos do conhecimento. E isto fica ainda 

mais evidenciado quando o mapa traz as cores das 

diferentes implicações. E isto vale tanto para o aluno quanto 

para o professor. Como num jogo, para o aluno, as 

implicações estabelecem a necessidade de mudança de 

níveis, ou seja, de aprofundamento do conhecimento sobre o 

assunto.  Ao observar um mapa colorido pela ferramenta 

proposta, fica imediatamente claro para o professor a que 

nível o aluno chegou, num dado instante. Assim, sua 

atuação com orientador pode se beneficiar bastante. 

Apresentamos neste artigo nosso projeto de uma ferramenta 

de software capaz de facilitar o professor no 

acompanhamento dos processos de construção de 

conhecimento dos seus alunos. A ideia básica está na 

utilização dos mapas conceituais como suporte ao registro 

da compreensão dos alunos sobre um determinado assunto. 

O projeto propõe uma forma de identificação automática, 

num mapa produzido, das implicações significantes 

definidas por Piaget, por meio do uso de uma família de 

agentes de software orientados por uma ontologia do 

domínio em estudo.  Estamos usando construção de mapas 

conceituais na realização de uma disciplina de mestrado em 

informática, onde a análise de mapas com base na teoria 

Piagetiana está sendo considerada e para a qual 

apresentamos resultados preliminares neste artigo. Um 

protótipo do ambiente proposto está em fase de 

desenvolvimento e será usado para apoiar a análise dos 

mapas produzidos. O projeto encontra-se ainda em seu 

primeiro ano, portanto com resultados ainda preliminares, 

mas já é possível mostrar sua eficiência com alguns 

resultados experimentais. 

Nosso grupo vem desenvolvendo ferramentas e praticando 

novas teorias pedagógicas há mais de 15 anos. A ferramenta 
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apresentada é parte de um grande projeto para a construção de 

ambientes de aprendizagem mais flexíveis. Nossas atividades não 

estão isoladas do contexto brasileiro que igualmente tem 

aprendido bastante com experimentos inovadores em educação. 

Em breve estaremos apresentando um curso, no contexto do 

Proinfo/MEC, para professores da rede pública do ensino médio 

do nosso estado, sobre o uso dos mapas conceituais apoiados por 

computador. Assim, ao mesmo tempo em que estarão aprendendo 

com o uso de uma linguagem de representação, estarão também 

validando nossas ferramentas. 
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ABSTRACT 
This work presents OpenPBL, a web-based system to support 

instructors seeking to use Problem-Based Learning methodology 

in educational activities. The current technological scenario 

facilitates exploring learning methodologies such as PBL, because 

its goal is to transform the classroom into a dynamic environment, 

where students work collaboratively to solve complex and 

authentic problems, learning through research and becoming auto-

oriented. PBL's characteristics, along with the fact that research 

on PBL-based computational tools is limited, motivated the 

elaboration of this study and construction of the system. In order 

to develop a tool with high usability, modern technologies and 

design standards were used. Moreover, OpenPBL's architecture 

was structured in a highly scalable fashion, with the purpose of 

making the continuity of the project and future studies based on 

the tool possible. At the moment, the web system is available at 

openpbl.com. 

RESUMO 
Este trabalho apresenta o OpenPBL, um sistema web de apoio a 

professores que desejam fazer uso do Problem-Based Learning 

(PBL) em atividades escolares com o auxílio das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (TICs). O cenário tecnológico 

atual facilita a exploração de metodologias de ensino como o 

PBL, pois o mesmo visa transformar a sala de aula em um 

ambiente dinâmico, onde os alunos trabalham colaborativamente 

na resolução de problemas complexos e autênticos, adquirindo o 

conhecimento através do “fazer” e tornando-se, assim, 

protagonistas de seu aprendizado. As características do PBL e o 

fato de serem limitadas as iniciativas para a concepção de 

ferramentas computacionais baseadas nesta metodologia motivou 

a elaboração deste estudo e construção do sistema. Com o 

propósito de desenvolver uma ferramenta com alta usabilidade, 

foram utilizadas tecnologias e padrões de design modernos. Além 

disto, a arquitetura do OpenPBL foi estruturada de forma 

altamente escalável, para que a continuidade do projeto e futuros 

estudos com base na ferramenta sejam possíveis. Atualmente, o 

sistema está disponível através do endereço openpbl.com. 

Categories and Subject Descriptors 

K.3.1 [Computer Uses in Education]: Collaborative learning, 

Computer-assisted instruction, Computer-managed instruction, 

Distance learning. 

General Terms 
Experimentation, Human Factors. 

Keywords 
Collaborative Learning, Problem-Based Learning, Web-based 

System. 

1. INTRODUÇÃO 
Metodologias de ensino como o Problem-Based Learning (PBL), 

ou Aprendizado Baseado em Problemas, vêm ganhando força nas 

últimas décadas, impulsionadas diretamente pelo impacto das 

mudanças sociais e tecnológicas. Como fundamentação básica, 

estas metodologias assumem que “aprender é um processo ativo, 

integrado, construtivo, e influenciado por fatores sociais e 

contextuais” [1][2]. Ainda, são caracterizadas por uma abordagem 

centrada no aluno, na qual os professores atuam como 

facilitadores ao invés de disseminadores. O professor torna-se, 

assim, uma figura que tem como objetivo não só apresentar o 

conhecimento, mas também “garantir que o aluno esteja no 

caminho certo, tornando-o gradativamente independente e capaz 

de aprender por conta própria” [3].  

O PBL funciona através da aprendizagem por meio da 

experimentação, investigação e resolução de problemas 

complexos e autênticos. Estudantes trabalham colaborativamente 

em pequenos grupos para resolver um problema proposto, guiados 

pelo professor durante todo o processo. De acordo com Hmelo-

Silver [4], a metodologia foi criada para ajudar estudantes a: criar 

uma base de conhecimento extensiva e habilidades de 

compreensão; desenvolver habilidades de resolução de problemas 

eficazes; desenvolver a capacidade de aprender por conta própria; 

melhorar a habilidade de trabalho em equipe; e se tornar 

aprendizes motivados. 

Os benefícios gerados pelo PBL e o fato de serem limitadas as 

iniciativas para a concepção de ferramentas computacionais 

baseadas nesta metodologia, foram fatores motivadores para a 

elaboração desse trabalho. Neste sentido, o OpenPBL foi criado 

com o objetivo de oferecer um ambiente funcional para a 

elaboração e aplicação de atividades modeladas de acordo com as 

diretrizes do PBL.  

O artigo está organizado em cinco seções. A seção dois apresenta 

um breve referencial teórico sobre a metodologia do PBL. A 

seção três apresenta o OpenPBL, sua arquitetura, funcionamento e 
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avaliação preliminar. A seção quatro discorre sobre as 

considerações finais e a quinta e última seção apresenta as 

referências utilizadas no trabalho. 

2. PROBLEM BASED LEARNING (PBL) 
O PBL é uma visão relativamente moderna de uma metodologia 

de ensino chamada Project-Based Learning, que nasceu no 

Canadá em meados da década de 60 e teve origem no trabalho do 

filósofo Americano John Dewey. Esta metodologia baseada em 

projetos, fonte de diversos estudos, deu origem também a outros 

métodos de ensino que utilizam o mesmo conceito de estímulo do 

aluno a questionar o meio que o rodeia, embora adaptadas a 

diferentes contextos e tipos de atividades [5]. Entre estas 

metodologias, destacam-se o Game-Based Learning, o Design-

Based Learning e o PBL. 

Com sua primeira aparição na década de noventa, o Problem-

Based Learning (PBL) surgiu para aprimorar o ensino de 

medicina em universidades canadenses [6]. Segundo Barrows [6], 

o método foi criado para estimular os estudantes, ajudando-os a 

enxergar a relevância sobre que aprendiam, além de demonstrar a 

importância de tomadas de decisão responsáveis e profissionais. 

No PBL, os estudantes trabalham com colegas de aula na 

resolução de problemas complexos e autênticos que promovem o 

conhecimento intrínseco do conteúdo e estimulam as habilidades 

de raciocínio lógico, comunicação e auto-avaliação. Wilkerson e 

Gijselaers [2], em sua revisão sobre a literatura, ressaltam que o 

PBL é caracterizado por uma abordagem centrada no aluno, e que 

os professores atuam como facilitadores ao invés de 

disseminadores. Como os problemas são abertos à interpretação, 

servem como estímulo inicial e estrutura base para o aprendizado.  

Além de enfatizar a aprendizagem através do “fazer”, o PBL 

requer que os estudantes se tornem metacognitivamente cientes 

[2]; isto é, precisam aprender a ter consciência da informação que 

já têm a respeito do problema, da informação que ainda precisam 

saber para resolvê-lo e das estratégias que serão utilizadas para 

tal. A capacidade de articular estas reflexões ajuda os estudantes a 

melhorar suas habilidades na resolução de problemas e os torna 

capazes de aprender por conta própria. No entanto, considerando 

que inicialmente muitos alunos não são capazes de raciocinar 

desta maneira, o professor tem o importante papel de instruir os 

alunos cognitivamente e modelar estratégias de investigação, 

guiar a exploração do conteúdo, e ajudar os mesmos a esclarecer e 

buscar questões pertinentes à pesquisa [7]. O professor 

desempenha um papel crítico no aprendizado de seus alunos; ele 

precisa criar um ambiente de ensino no qual eles recebam 

“instrução sistemática sobre o raciocínio conceitual, estratégico, e 

reflexivo dentro do contexto de uma disciplina que os trará 

sucesso em futuras investigações” [3]. O autor sugere, também, 

que os professores devem inserir os alunos no diálogo em sala de 

aula para que eles se habituem e reconheçam sua utilidade, e 

assim adotem o seu uso ao passo que se tornam gradativamente 

independentes. 

De acordo com um estudo de Hinterberger [8] sobre a utilização 

do PBL com o auxílio de ambientes virtuais, a Universidade 

Americana de Princeton, por exemplo, introduziu com sucesso o 

PBL em 2007 para resolver um problema conhecido nos seus 

cursos de introdução à ciência. O autor explica que por se tratar 

de uma área multidisciplinar e, portanto, ampla, as práticas 

tradicionais de ensino da universidade não compreendiam a 

formação da fundação básica de conhecimento julgada necessária 

para os aspirantes a pesquisadores científicos, dado o curto espaço 

de tempo. Em um esforço para a adoção de uma nova metodologia 

de ensino, a instituição decidiu mover a aprendizagem da sala de 

aula para o laboratório, onde os estudantes passariam seu tempo 

trabalhando na resolução de problemas realísticos com domínios 

variados, sob a orientação de tutores. 

2.1 PBL na Prática 
Existem variantes no que diz respeito à aplicação completa de 

uma atividade baseada em PBL, de acordo com a visão de cada 

autor. Neste estudo, é importante ressaltar que fazemos uso do 

processo tutorial do PBL definido por Hmelo-Silver [4], 

conhecido também por ciclo do PBL, ilustrado na Figura 1. 

 

Figura 1. Ciclo do Problem-Based Learning 
 

Conforme a autora, os estudantes trabalham colaborativamente em 

pequenos grupos e aprendem o que eles precisam saber para 

resolver um problema prático proposto pelo professor. O ciclo do 

PBL é dividido em seis etapas distintas, como ilustrado na Figura 

1. Inicialmente, o professor elabora o problema a ser resolvido e 

apresenta o cenário aos estudantes. Estes então analisam o 

problema e levantam um conjunto de fatos conhecidos sobre o 

mesmo, o que os ajuda a entender o cenário proposto. À medida 

que os alunos entendem melhor o problema, eles geram hipóteses 

com possíveis soluções. Uma parte importante do ciclo do PBL é 

identificar os conhecimentos que precisam ser explorados em 

relação ao problema. São estes conhecimentos que os alunos 

pesquisam durante o estudo que realizarão individualmente, sob a 

orientação do professor. Uma vez que este conteúdo é pesquisado 

e explorado, os estudantes aplicam os novos conhecimentos 

adquiridos para tentar resolver o problema, avaliando as hipóteses 

e fatos previamente estipulados. Ao completar o ciclo, os 

estudantes refletem sobre o que aprenderam, podendo reiniciar o 

ciclo caso o problema ainda não tenha sido resolvido de forma 

satisfatória. 
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3. OpenPBL: SISTEMA PARA AUXÍLIO 
AO APRENDIZADO BASEADO EM 
PROBLEMAS 
O OPENPBL é um sistema web desenvolvido com o objetivo de 

proporcionar a professores e alunos uma ferramenta para o 

desenvolvimento de atividades baseadas no modelo PBL. Neste 

sentido, o comportamento das telas e fluxos do sistema foram 

construídos com base nos estudos realizados sobre o ciclo do 

PBL, apresentado na Figura 1 e detalhado a seguir.  

De acordo com Hmelo-Silver [4], o ciclo do PBL é composto por 

seis etapas, a saber:  

1. definição do cenário do problema: o professor define o 

problema que será resolvido pelos seus alunos; 

2. identificação de fatos: os alunos identificam fatos 

conhecimentos sobre o problema, listando-os; 

3. geração de hipóteses: os alunos geram hipóteses sobre a 

resolução do problema; 

4. identificação de conhecimentos deficitários e pesquisa de 

novos conhecimentos: professor analisa as hipóteses geradas 

pelos alunos, identificando conhecimentos errôneos ou 

deficitários e solicita a pesquisa por novos conhecimentos; 

5. aplicação de novos conhecimentos para solução do 

problema: alunos aplicam os conhecimentos adquiridos para 

propor uma solução para o problema apresentado pelo 

professor;  

6. abstração: professor e alunos analisam a atividade realizada, 

verificando se a mesma foi atingida de maneira satisfatória. 

Caso necessário, o professor pode solicitar aos alunos que 

refaçam a identificação dos fatos ou gerem novas hipóteses.  

Nas próximas seções apresentaremos a modelagem do 

comportamento do sistema, em termos de suas interfaces; a 

arquitetura do sistema, descrevendo as ferramentas utilizadas; o 

funcionamento do sistema e uma avaliação preliminar do mesmo. 

3.1 Modelagem do Comportamento do 
Sistema 
Modelamos o comportamento das telas e fluxos do sistema com 

base nos estudos realizados sobre o ciclo do PBL. Durante a 

concepção e ao elaborar o conceito visual do sistema, 

consideramos fundamentais duas heurísticas de usabilidade: a 

consistência e padronização e o projeto estético minimalista [9]. 

Estas heurísticas foram adotadas através da aplicação do gênero 

de design minimalista Flat Design [10] e a aplicação destas 

técnicas formou o que consideramos o alicerce visual da 

ferramenta. 

O organograma do sistema é apresentado na Figura 2. Pelo 

organograma podemos observar que o sistema possui uma 

homepage responsável por possibilitar o login no sistema, o 

cadastro de novos usuários e a obtenção de informações sobre o 

sistema e o PBL. Ao entrar no sistema, o usuário em acesso ao seu 

painel, nomeado de Painel do Usuário e dentro desta página, uma 

das opções é a criação de atividades baseadas no modelo do PBL. 

Nas próximas seções, explicaremos como cada uma dessas telas 

foi projetada. 

 

Figura 2. Organograma do sistema 
 

3.1.1 Páginas Estáticas 
As páginas estáticas do sistema foram definidas conforme o 

conceito minimalista do Flat Design, que sugere manter os 

componentes da interface simples, de fácil interação sem a 

necessidade de explicações dentro do design. Definimos um único 

modelo compartilhado por todas as páginas deste tipo. Ele é 

composto por painéis dispostos na vertical, limitados ao tamanho 

total da tela do navegador. O comportamento destas telas é dispor 

informações úteis que possam guiar o usuário na utilização do 

sistema. 

A consistência entre as telas facilita o uso da ferramenta, uma vez 

que o usuário reconhece os elementos que exercem funções 

semelhantes e são compartilhados por outras telas. As Figuras 3 e 

4 apresentam os modelos da homepage e das páginas estáticas. A 

homepage apresenta diferenças de estilo e design para as demais 

páginas estáticas, porém o conceito minimalista com o objetivo de 

apresentar apenas informações e acessos aos recursos relevantes 

segue o padrão desenvolvido como pode ser observado na figura 

3. 
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Figura 3. Wireframe da Homepage 

 

Figura 4. Wireframe das Páginas Estáticas 

3.1.2 Painel do Usuário 
Ao efetuar login ou novo cadastro no OpenPBL, o usuário é 

direcionado para seu painel do usuário, cujo modelo é 

apresentado na Figura 5. Através desta tela, professores podem 

gerenciar suas atividades (criar novas, excluir, convidar e remover 

alunos) e visualizar informações pertinentes a uma atividade 

selecionada. Alunos podem visualizar as mesmas informações no 

painel do usuário, mas não têm permissão para gerenciar 

atividades, somente para realizá-las. 

 

Figura 5. Wireframe do Painel do Usuário 

 

3.1.3 Tela da Atividade 
O ciclo do PBL foi traduzido em comportamentos e fluxos 

visuais, resultando nos modelos referentes à página de atividades 

(Figura 6). Para construção visual desta tela consideramos as 

heurísticas de visibilidade do estado do sistema, correspondência 

entre o sistema e o mundo real, ajuda e documentação, além do 

reconhecimento em vez de memorização.  

 

Figura 6. Wireframe da Página de Atividades 

 

3.2 Arquitetura do Sistema 
Nesta seção detalhamos a arquitetura base do sistema, definida 

genericamente independentemente da tecnologia aplicada. Na 

sequência apresentamos as tecnologias e os motivos da escolha 

das mesmas e por fim os detalhes da arquitetura com a aplicação 

das tecnologias. 

3.2.1 Arquitetura Base 
Baseados no conceito de escalabilidade, desacoplamos front-end e 

back-end utilizando uma arquitetura em RESTful com padrões de 

microserviços. Esta abordagem faz com que as alterações na 

camada de front-end não impliquem em mudanças nas camadas de 

inferiores. A utilização dos padrões de microserviços traz o 

desacoplamento dentro da camada de back-end, o que nos permite 

trabalhar de formula modularizada onde cada módulo pode 

funcionar como uma aplicação distinta até mesmo com a 
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publicação em servidores diferentes, sendo isso transparente para 

a camada de front-end. 

Para dar continuidade na construção utilizamos o Apiary, uma 

ferramenta que possibilita o planejamento e especificação de 

APIs, servindo como modelo funcional para as aplicações cliente 

e guia para desenvolvimento dos métodos HTTP. Nossa API
1  foi 

desenvolvida prevendo três rotas base. 

• Recursos são as rotas que para serem consumidas não 

necessitam de autenticação, dentro de recursos estão as rotas 

que retornam dados importantes para o cadastro de usuários, 

como a lista de roles. 

• User é o ponto de acesso relacionado a conta do usuário, nele 

estão as rotas de Autenticação e Cadastro. 

• Activity é o ponto de acesso relacionado a qualquer ação em 

uma atividade, tanto para usuário aluno quanto para usuário 

professor. 

3.2.2 Escolhas de Tecnologia 
Para desenvolvimento da ferramenta com a arquitetura definida 

escolhemos trabalhar com tecnologias que viessem a nos propiciar 

um rápido desenvolvimento, porém com um alto padrão de 

qualidade. 

Para atender estas necessidades optamos por escolher as seguintes 

tecnologias: 

• AngularJS: framework de front-end que atende a padrões que 

utilizam View Model. Este framework permite a criação de 

diretivas HTML com comportamento definido por JavaScript 

e a aplicação de injeção de dependência, o que aumenta a 

reutilização e facilita a manutenção do código. Escolhemos o 

Angular para trazer mais qualidade de código para o front-end 

trabalhando com um padrão de modular baseado na criação de 

diretivas para reutilização de código. 

• Node.JS: plataforma construída sobre o runtime de Javascript 

do Chrome (v8) que permite rápida construção, alta 

escalabilidade e construção de aplicações completamente 

assíncronas. A escolha foi feita considerando a velocidade de 

desenvolvimento e a quantidade de páginas que suportam a 

tecnologia. 

• MongoDB as a Service (MongoLab): banco de dados não 

relacional com estrutura baseada em documentos no formato 

JSON com esquemas dinâmicos, tratados como BSON pelo 

MongoDB. Escolhemos este banco devido a nossa estrutura de 

dados projetada para ter uma hierarquia semelhante a uma sala 

de aula e pela capacidade em armazenar e pesquisar sobre 

grande corpus textuais. 

3.2.3 Implementação e Detalhes 
Uma das maiores dificuldades da arquitetura em Javascript é a 

utilização de padrões de orientação a objeto, uma vez que a 

linguagem é extremamente permissiva e não possui algumas 

características básicas de Orientação a Objetos, como por exemplo 

a implementação de interfaces. 

Como pode ser observado na Figuras 7, implementamos um ponto 

de acesso único para as rotas definidas na API. Abaixo deste 

ponto de acesso estão as fachadas em com as operações RESTful, 

                                                                 

1 Disponível em: http://docs.openpbl.apiary.io/# 

este padrão é definido como API Gateway, entre o Gateway e as 

implementações REST está o interceptador de chamadas das rotas, 

criado para validar a autenticação do usuário conforme as rotas 

consumidas. Este interceptador segue o padrão Interceptor. 

Figura 7.  API Gateway e Padrão Interceptor 

 

A camada de serviço (Figura 8) contém a lógica de negócio e faz a 

comunicação com a base de dados do mongolab a através do 

conector de banco mongoose. As classes dentro do pacote REST 

são fachadas para os serviços do pacote services. O padrão 

arquitetural é modular e espelha as rotas definidas no Apiary, cada 

pacote dentro de services armazena a lógica de um caminho de 

rota ou sub-rota.  

 

Figura 8.  Camada de Serviço 
 

Uma das maiores dificuldades é a aplicação dos conceitos simples 

de POO em Javascript. Para a manipulação dinâmica de algumas 

entidades com a maior reutilização possível de código, foi 

implementado um componente com uma Factory e uma Strategy, 

com interface fluente para criação dinâmica de tipos de postagens 

na tela de Atividade. Os serviços de posts estendem uma classe 

principal chamada PostBaseService que possui métodos básicos 

de leitura e escrita na base de dados. Portanto a Strategy tem a 

capacidade de chamar qualquer método estendido da classe 

PostBaseService implementado nas classes filha como 

FactService. 

3.3 Funcionamento do Sistema 
Nesta seção, apresentamos o completo funcionamento do sistema 

do ponto de vista de usabilidade, acompanhando o fluxo natural 

das telas da ferramenta. As seções seguintes detalham os recursos 

disponíveis e as formas de interação do usuário com o OpenPBL. 
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3.3.1 Homepage 
Esta é a tela responsável pelo primeiro contato do usuário com o 

sistema (Figura 9). A estrutura da tela permite rápida 

contextualização sobre o objetivo do OpenPBL, exibindo 

informações simples e objetivas, além de componentes que 

facilitam a interação do usuário de acordo com o seu papel, 

professor ou aluno. Na parte superior são exibidos dois botões 

para rápido acesso a painéis exibidos no corpo da página, que 

apresentam conteúdo pertinente à utilização do sistema do ponto 

de vista do professor ou do aluno. 

A tela segue um modelo minimalista de design, e vários elementos 

foram inseridos para instigar a curiosidade por parte do usuário. A 

página exibe textos curtos e focados nas funcionalidades que a 

ferramenta oferece, bem como nos benefícios quanto à utilização 

do PBL como metodologia de aprendizado. É possível cadastrar-

se rapidamente no sistema através de múltiplos botões presentes 

na homepage, o que estimula o usuário a utilizar a ferramenta 

logo no primeiro acesso. Caso o usuário queira saber mais sobre a 

ferramenta ou sobre o PBL, são disponibilizados links para as 

páginas informativas do sistema. 

 

Figura 9. Homepage 
 

3.3.2 Cadastro e Login 
Professores e alunos podem cadastrar-se no OpenPBL a partir de 

qualquer tela do sistema, dado que o usuário não tenha 

previamente efetuado login. Cada usuário é único e seu cadastro é 

validado através do endereço de email, o que torna impossível o  

cadastro de uma nova conta caso o email já tenha sido cadastrado 

em algum momento. A tela de cadastro e login pode ser 

visualizada na Figura 10. 

 

Figura 10. Cadastro e Login 

Todos os campos devem ser obrigatoriamente preenchidos 

durante o cadastro, realizado através da modal de cadastro 

apresentada na Figura 10. A tela exibe um campo para a seleção 

do tipo de usuário, professor ou aluno. Professores têm a 

habilidade de gerenciar e controlar atividades PBL, enquanto que 

alunos têm níveis de permissão limitados, podendo unicamente 

interagir com atividades às quais são convidados por um 

professor. Além disto, durante a criação de uma atividade, 

professores só podem convidar alunos já cadastrados no sistema, 

o envio de convites via email ainda não é suportado. Professores 

devem pedir aos alunos que cadastrem-se previamente no sistema 

antes de convidá-los para participar de uma atividade. 

É possível efetuar login através do botão “Entrar” exibido no 

cabeçalho das telas, caso o usuário já possua cadastro. Para 

encerrar a sessão, o usuário deve utilizar o botão “Sair” exibido 

também no cabeçalho, a partir de qualquer uma das telas. 

3.3.3 Gerenciamento de Atividades 
Ao efetuar login ou novo cadastro no OpenPBL, o usuário é 

direcionado para seu painel do usuário, apresentado na Figura 11. 

Através desta tela, professores podem gerenciar suas atividades 

(criar, excluir, convidar e remover alunos) e visualizar 

informações pertinentes a uma atividade selecionada. Alunos 

podem visualizar as mesmas informações no painel do usuário, 

mas não têm permissão para gerenciar atividades. 

 

Figura 11. Painel do Usuário 
 

O menu lateral na esquerda da tela exibe uma lista com as 

atividades do usuário, é possível selecionar a atividade que se 

deseja visualizar ou gerenciar, fazendo com que o painel principal 

apresente as informações pertinentes àquela atividade. Também é 

possível criar novas atividades a partir deste menu, clicando no 

botão “Criar nova”. Para excluir uma atividade, o professor deve 

utilizar o botão “Excluir” no canto superior direito da tela. 

Ao selecionar uma atividade, a tela exibe quatro pequenos 

quadros informativos em verde que mostram o seu número de 

participantes, o seu estado atual, o seu progresso ou percentual de 

conclusão e sua data de criação. São exibidos também na tela o 

título da atividade e três painéis com o resumo do problema, as 

participações recentes e a lista dos participantes da atividade por 

ordem de participação, bem como o botão “Ir para a atividade”, 

que direciona o usuário para a tela da atividade. 
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Existem duas maneiras de convidar alunos para participar de uma 

atividade. Ao criar uma nova atividade, além de digitar o nome da 

mesma, o professor pode convidar múltiplos alunos inserindo os 

seus endereços de email individualmente no campo 

“Participantes” e clicando no botão “Adicionar”. A tela exibe uma 

lista com cada um dos alunos adicionados, disponibilizando uma 

opção para remover alunos individualmente, caso necessário. 

Além desta opção, em uma atividade já criada, o professor pode 

convidar alunos individualmente através do botão “Adicionar” a 

partir da tabela “Participantes” no painel principal. Também é 

possível remover participantes através desta tabela. 

3.3.4 Trabalhando em uma Atividade 
As atividades de PBL que serão aplicadas em aula são exibidas a 

partir da tela da atividade (Figura 12). É através desta tela do 

sistema que o professor planeja e ministra a tarefa, definindo o 

problema e guiando os alunos participantes de acordo com o ciclo 

do PBL. É possível acessar a tela de uma atividade específica 

selecionando-a no painel do usuário e clicando no botão “Ir para a 

atividade”. Além disto, ao criar uma nova atividade a partir do 

painel do usuário, o sistema automaticamente redireciona o 

professor para esta tela, permitindo que o planejamento seja 

iniciado. 

Figura 12. Tela da Atividade 
 

No cabeçalho do painel principal são exibidos o título da 

atividade, o seu estado atual e o número de participantes. O painel 

foi projetado nos moldes do ciclo do PBL, e todas as ações 

disponíveis fazem com que ele seja respeitado pelos usuários. O 

ciclo do PBL é representado através de seis abas na parte superior 

do painel, que espelham os estados que compõem uma atividade 

de PBL - Problema, Fatos, Hipóteses, Pesquisa, Resolução e 

Abstração. Quando uma atividade encontra-se em um 

determinado estado, os estados seguintes são desabilitados e não 

podem ser acessados pelos usuários até o momento em que o 

professor decide dar início ao próximo estado da atividade, 

clicando no botão “Avançar estado”. Ao avançar para o estado 

seguinte, os estados anteriores da atividade permanecem 

acessíveis para consulta, mas não podem ser alterados. Isto 

restringe a execução da atividade conforme o ciclo do PBL, não 

permitindo que alterações influenciem o rumo proposto 

inicialmente. 

Atividades iniciam por padrão no estado "Problema" e podem 

avançar até o estado "Abstração", momento em que o professor e 

alunos refletem sobre o que foi produzido, e decidem se o ciclo 

deverá ser reiniciado ou encerrado. Caso não se tenha chegado em 

uma conclusão satisfatória, o professor pode reiniciar o ciclo a 

partir de dois estados, "Fatos" ou "Hipóteses", clicando em 

“Recomeçar atividade”. Ao reiniciar o ciclo, o estado da atividade 

retorna ao estado escolhido e é reaberto à edição, para que os 

participantes possam trabalhar nos pontos em que precisam 

aprimorar e dar continuidade ao exercício a partir daquele estágio. 

Para encerrar uma atividade, o professor deve utilizar o botão 

“Encerrar atividade”. Atividades encerradas não podem ser 

reiniciadas, mas permanecem disponíveis para consulta e podem 

ser acessadas através do painel do usuário. 

Para a inserção e gerenciamento do conteúdo da atividade, a tela 

disponibiliza campos específicos de acordo com cada estado, 

conforme as diretrizes do ciclo do PBL. Os usuários podem 

adicionar, visualizar e excluir dados de acordo com seu nível de 

permissão. O problema da atividade pode ser editado pelo 

professor através dos botões de edição no interior do painel. 

Outras seções do estado "Problema", chamadas "Material de 

apoio" e "Links externos", podem ser editadas da mesma forma 

através dos seus respectivos botões de edição, bem como as 

seções "Conteúdo para pesquisa" e "Abstração", que fazem parte 

dos estados "Pesquisa" e "Abstração", respectivamente. Os 

estados "Fatos", "Hipóteses" e "Resolução" permitem a interação 

dos alunos na atividade, que podem inserir posts com suas 

contribuições. Ao passo que alunos podem adicionar conteúdo, 

somente o professor pode excluir dados, através de botões 

exibidos no corpo dos mesmos. Este mecanismo restringe o poder 

de administração da tarefa ao professor. 

Além do painel principal, a tela da atividade conta com uma seção 

de ajuda na lateral esquerda que oferece dicas de acordo com cada 

estado selecionado pelo usuário. Estas dicas têm o propósito de 

auxiliar o usuário na compreensão dos recursos disponíveis e de 

prover um guia mínimo de boas práticas pertinentes àquele estado 

específico do PBL. Ainda, as dicas são contextualizadas de acordo 

com o usuário, professor ou aluno, dado que a interação com o 

sistema e o PBL acontecem de maneiras diferentes. 

3.4 Avaliação Preliminar 
Com o objetivo de avaliar a usabilidade do sistema desenvolvido, 

foi elaborado um questionário de avaliação, apresentado na Figura 

13. O questionário possui duas seções, uma de “Informações 

Pessoais”, onde procurou-se identificar se o usuário já possuía 

experiência com o PBL ou não, e outra específica sobre o sistema, 

onde procurou-se identificar se a interface era de fácil utilização e 

se, a partir das explicações fornecidas pelo sistema, era possível 

construir atividades usando a metodologia do PBL. 
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1. Informações Pessoais 

• Instituição em que trabalha:   

• Professor(a) de:  

• Possui experiência prévia com metodologia de Problem 

Based Learning?  

• Caso tenha respondido “sim” na pergunta anterior, 

escreva um pouco sobre a sua experiência:  

• Caso tenha respondido “não” na pergunta anterior, 

escreva o que você conhece sobre a metodologia: 

 

2. Sistema OpenPBL 

• A interface é agradável e de fácil utilização?  

• É possível aprender sobre o que é o PBL com as 

informações disponíveis na página principal e no link 

“Conheça o PBL”?  

• O link “Ajuda” contém informações relevantes para o 

entendimento do sistema e auxílio em sua utilização? 

• O sistema é de fácil entendimento? Você conseguiu 

criar uma atividade baseada no PBL?  

• Você teve alguma dificuldade em usar o sistema? Se 

sim, qual ou quais?  

• Você utilizaria o sistema com uma turma de alunos? Por 

que?  

• Registre as suas impressões sobre o sistema, aspectos 

positivos, aspectos a serem melhorados, etc. 

Figura 13. Questionário de Avaliação 
 

Esse questionário foi encaminhado por email para quatro 

professores de diferentes áreas do conhecimento. Obtivemos um 

retorno de uma professora da Pedagogia que não possuía 

experiência prévia com a metodologia.  

Quanto às impressões gerais do avaliador, que não teve nenhuma 

dificuldade em utilizar a ferramenta, o sistema foi descrito como 

"amigável, de fácil interação e auto-explicativo, sendo possível 

organizar uma atividade bastante significativa". Ainda, o 

avaliador relatou que utilizaria o sistema em sala de aula, pois "é 

uma proposta dinâmica e vai ao encontro do que os alunos 

procuram hoje, que também envolve o uso da tecnologia". 

Foi também apontado que é possível aprender sobre a 

metodologia PBL com base na ferramenta, mas não como 

proposta curricular, e sim como atividade para a resolução de 

problemas ou problematização. 

Como sugestões de melhoria, foram levantados os seguintes 

tópicos, os quais já foram implementados na ferramenta: 

• A cor das fontes deve ser mais clara para fácil identificação 

do usuário, embora os links sejam mostrados na cor branca 

ao passar o mouse sobre os mesmos. 

• Em relação à inserção do material de apoio e links externos 

em uma atividade, ao clicar no botão inserir, 

automaticamente os materiais passam para a janela de baixo. 

No entanto, o texto digitado permanece no campo de 

inserção. A entrada do usuário deveria ser automaticamente 

apagada para facilitar a organização do material por parte do 

professor.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A motivação e o engajamento são fatores que influenciam 

diretamente no processo de aprendizagem dos estudantes e, 

muitas vezes, a falta disso pode levar ao abandono de disciplinas 
e cursos. Neste sentido, é fundamental o desenvolvimento de 

práticas pedagógicas que levem em consideração o conhecimento 

prévio dos estudantes e suas necessidades de aprendizagem. 

Entendemos que a metodologia do PBL vem ao encontro disso, 

fazendo com que os estudantes não somente construam 

conhecimento sobre um conteúdo, mas também aprendam a 

trabalhar colaborativamente, tornando-se protagonistas de seu 

aprendizado e desenvolvendo habilidades de resolução de 

problemas que poderão ser usadas tanto em disciplinas do seu 

curso como no seu futuro profissional. 

Embora existam vários trabalhos que façam uso da metodologia 

do PBL em diversas áreas do conhecimento 

[1][8][11][12][13][14], a maioria desses trabalhos faz uso da 

metodologia através de um ambiente virtual de ensino e de 

aprendizagem ou de um software criado com base na metodologia 

para o ensino de um conteúdo específico. Nenhum dos trabalhos 

pesquisados foi desenvolvido com o intuito de fornecer uma 

ferramenta de suporte a elaboração de atividades seguindo a 

metodologia PBL, como proposto pelo OpenPBL. 

Acreditamos no potencial do OpenPBL como uma ferramenta que 

pode ser utilizada em sala de aula, auxiliando professores que têm 

interesse no uso da metodologia PBL em atividades escolares. 

Neste sentido, estamos realizando novas avaliações da ferramenta, 

com professores e alunos em situações reais de ensino e de 

aprendizagem. Com base nos retornos dessas avaliações, iremos 

dar continuidade ao projeto. 
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ABSTRACT 
Concept maps are graphical tools for organizing, representing and 

building knowledge. Recently, Knowledge Engineering has used 

Ontologies for knowledge management. Different researchers 

investigate the achievement of ontologies from the maps. This 

paper presents an architecture of a system designed to accomplish 

the transformation of a concept map in an OWL ontology. To this, 

it describes a proposal for mapping between Concept Maps and 

Ontologies. Visual aspects are also discussed and necessary 

adaptations to conventional concept maps editors in order to be 

able to support such mapping. In addition, a comparative analysis 

of existing web tools is provided, highlighting their strengths and 

weaknesses. 

RESUMO 
Mapas Conceituais são ferramentas gráficas para organização, 

representação e construção de conhecimento. Recentemente, a 

Engenharia do Conhecimento tem usado Ontologias para a gestão 

do conhecimento. Diferentes pesquisadores investigam a obtenção 

de ontologias a partir dos mapas. Este artigo apresenta uma 

arquitetura de um sistema que visa realizar a transformação de um 

mapa conceitual em uma ontologia OWL. Para tal, é descrita uma 

proposta de mapeamento entre os Mapas Conceituais e 

Ontologias.  Além disso, são discutidos aspectos visuais e 

adaptações necessárias aos editores de Mapas Conceituais 

convencionais para que sejam capazes de suportar tal 

mapeamento. É também realizada uma análise comparativa de 

ferramentas já existentes na web, destacando suas vantagens e 

debilidades. 

Categories and Subject Descriptors 
H.3.5 [Information Storage and Retrieval]: Online Information 

Services – Web-based services. 

K.3.0 [Computers and Education]: General. 

I.2.4 [Artificial Intelligence]: Knowledge Representation 

Formalisms and Methods – Representation languages. 

D.2.11 [Software Engineering]: Software Architecture – 

Patterns. 

General Terms 
Algorithms. 

Keywords 
Concept maps, web service platform, ontologies, knowledge 

representation. 

1. INTRODUÇÃO 
O tema Engenharia do Conhecimento está em evidência nos 

últimos anos. Nesse contexto, existem diferentes formas de 

representação de conhecimento, como os Mapas Conceituais e as 

Ontologias, especialmente no contexto da Web Semântica, onde 

idealizam-se ontologias processáveis por máquinas. Por um lado, 

os mapas conceituais são informais, simples de construir e de fácil 

entendimento. Por outro, as ontologias são formais e difíceis de 

criar, exigindo, portanto, a presença de um especialista em 

Engenharia do Conhecimento para criá-las. 

Mapas Conceituais são ferramentas gráficas para organização, 

representação e construção de conhecimento. Eles são formados 

por conceitos, geralmente representados por círculos ou caixas de 

algum tipo, uma seta para ligar dois ou mais conceitos e um rótulo 

para definir a natureza da relação [19]. Já uma Ontologia é uma 

especificação explícita e formal de uma conceitualização 

compartilhada [25]. Em Guarino [12], são encontradas maiores 

informações sobre essa definição. 

Existem várias linguagens de modelagem capazes de representar 

um conhecimento sobre um determinado domínio, onde cada uma 

delas possui seus próprios objetivos e níveis de complexidade na 

criação de seus modelos. Algumas dessas linguagens podem ser 

mais expressivas, e.g. UML [26], OntoUML [13] e OWL [21]. Já 

outras são menos expressivas, e.g. ER [5] e os Mapas Conceituais 

[20]. Importante ressaltar que, apesar de linguagens mais 

expressivas poderem representar conhecimento de forma mais 

clara e com boa fidelidade ao domínio, nem sempre seu uso é 

mais adequado quando comparado a outra menos expressiva. 

Junto à expressividade vem a complexidade, o que significa dizer 

que quanto mais expressiva, mais complexo é o desenvolvimento 

de modelos, além de aumentar a complexidade computacional [3]. 

Tal fato dificulta a construção de modelos por especialistas de 

domínio, que possivelmente não possuem conhecimento 

adequado ao uso de linguagens de modelagem mais complexas, 

como por exemplo, a OntoUML ou a OWL. 

As Figuras 1, 2 e 3 representam um mesmo domínio descrito em 

diferentes linguagens de modelagem, evidenciando seus diferentes 

propósitos e níveis de complexidade na construção de modelos. 

Ao analisar em específico as Figuras 1 e 2, que mostram 
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linguagens tipicamente ontológicas, fica evidente a dificuldade 

que um especialista de um domínio qualquer teria na 

representação de conhecimento. Em contrapartida, a Figura 3, 

representada por um mapa conceitual, deixa claras a simplicidade 

e informalidade da linguagem. 

 

 
Figura 1.  Exemplo de um domínio representado em 

OntoUML. 
 

 
Figura 2.  Trecho de código de um domínio representado em 

OWL. 
 

 
Figura 3.  Exemplo de um domínio representado em mapa 

conceitual. 
 

 

Dado o exposto, este trabalho propõe, por meio dos mapas 

conceituais, fornecer aos não especialistas em Engenharia do 

Conhecimento a possibilidade de representar conhecimento de um 

domínio qualquer, de maneira simples e sem a necessidade de 

recorrer a um especialista em computação. Em outras palavras, 

este trabalho tem o objetivo de transformar o conhecimento 

informal descrito por mapas conceituais em conhecimento formal 

das ontologias rasas descritas na linguagem OWL, que é o padrão 

adotado pela Web Semântica. 

Para tal, apresentamos uma proposta da arquitetura de um sistema 

que estamos chamando de OntoMap. O OntoMap é uma 

ferramenta idealizada com o propósito de transformar mapas 

conceituais em ontologias OWL. A ferramenta é o resultado da 

interação de duas partes básicas: um editor de mapas conceituais 

adaptado que poderá ser acessado por meio de uma interface de 

uso, que estamos chamando de nosso Portal [6], e um serviço que 

contém a lógica de mapeamento dos mapas conceituais para as 

ontologias OWL, que será hospedado em uma plataforma web 

orientada a serviços, chamada CMPaaS [7]. Esta plataforma é um 

projeto maior que abriga vários serviços sobre mapas conceituais 

da qual iremos falar sumariamente na Seção 2 deste trabalho. 

Este artigo está estruturado da seguinte forma: A Seção 2 

apresenta o contexto do nosso editor de mapas e ontologias. A 

Seção 3 apresenta uma revisão literária do estado da arte e da 

tecnologia. A Seção 4 descreve a arquitetura proposta explicando 

cada componente da mesma. A Seção 5 exibe um primeiro 

protótipo como prova da validade conceitual do projeto. Por fim, 

a Seção 6 apresenta algumas conclusões temporárias bem como 

aponta para alguns possíveis trabalhos futuros. 

2. SOBRE O CONTEXTO 
Exploramos há cerca de 15 anos o domínio do conhecimento 

mapas conceituais aplicado aos processos da aprendizagem. 

Durante este tempo orientamos inúmeros projetos de graduação e 

mestrado e vários de doutorado sobre o tema. Cada um desses 

trabalhos gerou ferramentas prototípicas que evoluíram ao longo 

do tempo, algumas delas já com o status de ferramenta em 

produção. No entanto, enquanto ferramentas isoladas, são pouco 

eficientes. Logo, decidimos por integrá-las. Disto, falaremos um 

pouco a seguir. 

2.1 Dos mapas na aprendizagem 
Os mapas conceituais foram pensados e desenvolvidos por Novak 

[20] que os definiu como uma ferramenta para representar e 

organizar o conhecimento. Um mapa é uma unidade gráfica a duas 

dimensões de conceitos construídos de tal forma que as relações 

estabelecidas entre eles sejam evidentes. Consideramos que em 

um mapa, os conceitos são substantivos, representados por 

retângulos, e os rótulos das ligações são estruturas verbais. A 

tripla (conceito, ligação, conceito) forma uma unidade semântica 

chamada proposição, onde pode-se considerar que uma 

proposição é a menor unidade de conhecimento dentro de um 

mapa. As proposições constituem a característica básica dos 

mapas conceituais, o que os distingue de outras representações 

semelhantes [18]. Novak apoia suas definições na Teoria da 

Aprendizagem Significativa de Ausubel [2]. De acordo com essa 

teoria, de natureza cognitivista, uma estrutura mental do 

conhecimento se organiza de maneira hierárquica, de forma 

arborescente, onde conceitos mais genéricos estão nos seus níveis 

mais elevados, próximos à raiz, enquanto conceitos mais 

específicos figuram em níveis mais baixos se alongando até suas 

folhas. Em Ausubel [1], conceitos e proposições são os blocos de 

construção do conhecimento. Ele define subsunção como sendo 

uma operação que se caracteriza por: classificar, incorporar ou 

incluir algo em uma categoria ou em um princípio mais geral. 

Nessa teoria os conceitos subsunçores são conceitos mais gerais, e 

já estáveis, que figuram na estrutura cognitiva de um indivíduo e 

que se prestam à ancoragem de novos conceitos mais específicos. 
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Para que a ancoragem de novos conceitos seja assumida como 

uma aprendizagem significativa, o indivíduo deve ter presentes 

em sua estrutura cognitiva os necessários conceitos subsunçores e 

possuí-los num nível adequado àquele processo. 

A Figura 4 é um mapa genérico mostrando os elementos básicos 

constituintes de um mapa conceitual. Ao examiná-la, nota-se que 

a organização hierárquica dos conceitos é estabelecida pela 

posição dos mesmos no mapa - os conceitos mais includentes 

figuram na parte superior do mapa, enquanto os mais específicos 

figuram na parte inferior do mapa. É assim que as ligações entre 

estes conceitos são feitas, por segmentos de retas não-orientados. 

No entanto, quando essas ligações fogem dessa disposição 

hierárquica (de cima para baixo) utilizam-se, para ligar os 

conceitos, segmentos de retas orientados. 

 

 

Figura 4.  Exemplo de Mapa Conceitual adaptado de [19] 

 

Até aqui, pensamos os mapas pelo viés cognitivista. Esta visão 

deixa algumas questões em aberto que o construtivismo 

piagetiano trata de responder. A concepção piagetiana de conceito 

situa a representação do conhecimento, por meio dos mapas 

conceituais, num paradigma diferente daquele estabelecido pela 

visão cognitivista de Ausubel e Novak. Para Piaget, um conceito 

resulta de uma transformação de um esquema de ação, num 

processo infinito de justaposição de atributos por regulações 

sucessivas causadas por desequilíbrios nos sistemas de 

significação do sujeito. Portanto, as palavras que colocamos nas 

caixas dos mapas conceituais (em geral um substantivo) não são 

necessariamente, na perspectiva do sujeito, os conceitos. Embora 

tais palavras possam representá-los, são as relações construídas 

que os delimitam, no exercício de atribuição de significados 

somente alcançados pela interação do sujeito com objetos em 

determinados contextos.  Opõe-se à visão de que uma organização 

sequencial e correta de estratégias, materiais e atividades seja por 

si só a garantia da aprendizagem de um conceito, por recepção 

[9].  

Ainda em Piaget, um sistema conceitual, com efeito (e a fortiori 

sensório-motor etc.), é um sistema tal que seus elementos se 

apoiam inevitavelmente uns nos outros, sendo ao mesmo tempo 

aberto a todas as trocas com o exterior. Dessa forma, “na dinâmica 

da construção de um mapa conceitual podemos acompanhar a 

representação do sistema de significações ativados num sujeito de 

tal forma que nele também reconhecemos subsistemas que se 

relacionam apoiando-se mutuamente na construção dessas 

significações”, sugerindo construções não somente hierárquicas, 

mas também obrigatoriamente hierárquicas [9]. 

A partir de nossa experiência, podemos afirmar com alto grau de 

certeza de que há inúmeros contextos em que os mapas 

conceituais podem servir como uma ferramenta útil para usarmos 

em qualquer teoria de aprendizagem. Em geral, a partir de um 

texto extraímos um mapa equivalente. No entanto, é possível fazer 

também o oposto, ou seja, ir de um mapa para a geração de um 

texto. É claro que os mapas não substituem os textos, mas são um 

bom começo para a sua construção. A partir de um único mapa, 

vários textos podem ser gerados, dependendo da exibição e 

interpretação de cada leitor. Ainda que assim seja, qualquer texto 

criado a partir de um mapa, terá fidelidade conceitual em respeito 

ao domínio representado pelo mapa. E isto é o que mais importa. 

Estamos interessados em explorar e reforçar as muitas 

características positivas que observamos em mapas conceituais. A 

seguir, listamos algumas vantagens gerais dos mapas em relação 

ao texto em diferentes contextos. 

 

Características gerais 

• São fáceis de ler e construir. 

• Suavizam o processo de tornar conhecimento tácito em 

conhecimento explícito por não exigir formatos muito estritos 

(gramática). 

• Ajudam os alunos a aprender a aprender, ou seja, nesse 

processo a aprendizagem se constrói, corrige e amplia o 

conhecimento prévio. 

• Melhoram a recuperação da informação e sua aplicação em 

novos contextos. 

• Eles são não sequenciais. 

• Eles ajudam sinalizar que a resolução de problemas, 

geralmente exige a organização de diferentes conhecimentos 

relevantes ao problema. 

• Eles permitem que os aprendizes se sintam livres para criar, 

reinventar, receber e responder a desafios, bem como 

expressar o seu mundo interior. 

Ensino-Aprendizagem 

• Eles mostram as relações significativas entre os conceitos de 

uma lição, uma unidade de estudo ou um curso. 

• Eles representam as estruturas conceituais sendo discutidas de 

forma organizada, facilitando a apresentação e aprendizagem 

destas estruturas. 

• Eles funcionam como uma memória de curto prazo, 

lembrando o professor e o aprendiz dos principais conceitos e 

seus relacionamentos. 

• Eles permitem a gravação de informações relevantes ao 

conhecimento. 

• Eles podem ser usados para identificar o conhecimento prévio 

dos aprendizes e relacioná-los com novos conhecimentos. 

• Eles ajudam estudantes e professores a identificar conceitos 

mal formados, especialmente quando os estudantes trabalham 
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em grupos. Quando aplicados na aprendizagem colaborativa, 

eles permitem: 

o estudantes, ambos, individualmente e como um 

grupo, observar e analisar a articulação, 

organização e avaliação crítica de todo o processo 

de construção do conhecimento; 

o professores monitorar e avaliar o progresso do 

conhecimento de cada estudante e de um grupo de 

trabalho, observando os seus mapas. 

Comunidade Global 

• Os mapas permitem a gravação de reuniões em atas. 

• Os mapas permitem a indexação de conceitos, dentre outras 

tarefas. 

• Os mapas podem substituir organogramas razoavelmente bem, 

permitindo que ambos, para a estruturação de uma equipe, 

bem como o estabelecimento de subordinação e de 

responsabilidade para cada um dos membros. 

Engenharia do Conhecimento 

• Os mapas permitem a representação e organização do 

conhecimento de uma companhia ou qualquer outra 

instituição. 

• Os mapas permitem a modelagem dos processos de uma 

empresa ou organização; 

• Os mapas viabilizam as memórias organizacionais; 

Destacamos ainda que, aplicações de mapas conceituais na 

educação infantil são adequadas para crianças com dificuldades na 

construção de frases. Além disso, tendo em vista que os mapas 

têm potencial lúdico, eles incentivam e facilitam que as crianças 

expressem suas ideias. 

2.2 Ontologias a partir de Mapas: Por quê? 
Recentemente a Engenharia do Conhecimento tem usado 

ontologias para a gestão do conhecimento. A gestão do 

conhecimento está, funcionalmente, envolvida na geração, 

armazenamento e disseminação do conhecimento dentro de 

qualquer tipo de corporação. Ela engloba diversas atividades, que 

vão desde técnicas para recursos humanos até técnicas 

relacionadas com sistemas de informação [15]. 

As ontologias, por outro lado, para serem manipuladas por 

computadores, têm sido representadas, principalmente, em lógica 

descritiva. Elas têm jogado um importante papel em incontáveis 

atividades, principalmente na gestão do conhecimento com 

respeito à construção de interfaces humano-máquina intuitivas, 

recuperação inteligente de informação e, na Web Semântica, entre 

outras atividades. Ontologias têm sido também usadas na captura 

de conhecimento sobre algum domínio de interesse. 

Por que usar mapas conceituais no contexto da gestão do 

conhecimento? Porque os mapas conceituais são considerados 

uma ferramenta bem sucedida para compartilhar o conhecimento 

de um determinado domínio. Além disso, eles são bons para 

comunicar consenso e para ajudar a comunicação entre 

especialistas de domínio e engenheiros de conhecimento. 

Mapas conceituais e ontologias são ferramentas muito similares, 

especialmente ao se analisar sua estrutura. Portanto, nós 

acreditamos que é possível a criação de ontologias rasas a partir 

dos mapas. No entanto, os mapas conceituais não sem exigem o 

rígido formalismo das ontologias. Devido suas topologias 

gráficas, ambos podem ser facilmente processados por 

computadores. Além disso, suas estruturas proposicionais são 

muito semelhantes à estrutura utilizada para representar as 

propriedades em lógica descritiva. Os autores em [24], [29], [11], 

entre outros, sugeriram a criação de um procedimento para apoiar 

a transformação de mapas conceituais em uma base de 

conhecimento representado em lógica descritiva. 

Para este trabalho estamos interessados em ontologias rasas como 

representações de conhecimento especialmente em apoio à 

aprendizagem e na gestão do conhecimento. Usando a arquitetura 

baseada em agentes, ontologias também podem orientar a 

construção de ambientes virtuais de apoio à aprendizagem e 

modelagem cognitiva de estudantes, considerando suas produções 

individuais e aquelas resultantes da cooperação e colaboração. 

Ontologias também podem ser úteis no apoio à construção de 

textos gramaticalmente corretos. 

2.3 Sobre nossa plataforma 
Ao lidar com o desenvolvimento de soluções computacionais, o 

assunto em voga nos últimos anos é, sem dúvida, computação em 

nuvem. Este é um modelo de computação no qual processamento, 

armazenamento e soluções computacionais (software) são 

oferecidos por um provedor de serviços acessados remotamente 

via internet. Esta tecnologia permite que aplicações possam 

realizar a recuperação de informações de qualquer lugar, a partir 

de qualquer plataforma, em qualquer momento, utilizando apenas 

web em vez de aplicativos instalados localmente. 

A principal vantagem oferecida pela computação em nuvem é a 

sua capacidade de seus serviços serem facilmente estendidos e 

incorporados em diversos aplicativos, aumentando assim a 

produtividade na criação de novas aplicações. Devido a esse fato, 

grandes companhias do ramo de tecnologia da informação (por 

exemplo, Facebook, Apple, Google, Twitter etc.) disponibilizam 

suas API’s (Application Programming Interfaces) de acesso aos 

seus serviços utilizando esse modelo de computação. Só para citar 

um exemplo, um aplicativo em nuvem amplamente utilizado é o 

Google Maps. 

Hoje em dia, existem inúmeras aplicações que estendem suas 

funcionalidades oferecendo serviços complementares, tais como 

aplicações de geolocalização que controlam o percurso, ritmo e 

calorias consumidas por um atleta em uma atividade física. Para 

esse projeto, buscamos explorar essa capacidade de expansão e 

produtividade. Estamos criando a serviços básicos de edição, 

gerenciamento e manipulação de mapas conceituais que estarão 

disponíveis para qualquer pessoa no mundo por meio da nossa 

plataforma de serviços. 

Uma das características fundamentais da arquitetura de software a 

ser utilizada neste projeto, conhecida como SOA (Service 

Oriented Architecture), é sua capacidade para promover a 

integração. Isto significa que novos serviços que estendem a 

funcionalidade dos serviços oferecidos por nossa plataforma 

podem ser desenvolvidos e disponibilizados por qualquer pessoa e 

em qualquer lugar do mundo. 

Até o presente momento, essa plataforma oferece os seguintes 

serviços:  
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• geração automática da mapas a partir de textos não 

estruturados,  

• mesclagem de mapas [27], 

• comparação de mapas, 

• editor de mapas, 

• correção de mapas, 

• recuperação de informação a partir de perguntas em 

linguagem natural [22]. 

A Seção 4 apresenta maiores detalhes sobre a arquitetura geral de 

nosso projeto como um todo, destacando suas duas principais 

camadas: a de Visão e a de Serviços. 

3. REVISÃO DA LITERATURA DAS 
FERRAMENTAS DE MAPEAMENTO  
O primeiro passo para construção deste trabalho foi a leitura de 

artigos e a realização de testes nas ferramentas disponíveis para 

download na web, a fim de descobrir suas características bem 

como suas vantagens e debilidades. Apresentamos a seguir, uma 

breve explanação dessas ferramentas. 

O COE [14], acrônimo para Concept-Map Ontology Environment, 

é uma ferramenta criada pelo IHMC (Florida Institute for Human 

& Machine Cognition) para construir, compartilhar e visualizar 

ontologias OWL. O COE foi construído baseado no CMapTools 

[4], que é um editor de mapas conceituais usado em ambientes 

educacionais e empresariais.  

A ferramenta funciona da seguinte forma: ao criar uma nova 

relação entre dois conceitos, uma lista de estereótipos pré-

definidos é exibida para o usuário. Caso deseje utilizar alguns dos 

estereótipos, o usuário apenas seleciona o mesmo dando dois 

“cliques” e a nova proposição é criada. Caso não utilize, o usuário 

constrói seu mapa normalmente, apenas escrevendo o rótulo da 

nova relação criada. Importante destacar dois pontos: 1) caso o 

usuário utilize um estereótipo pré-definido, tal como “is a”, esse 

mesmo corresponde a um constructor da linguagem OWL, o que 

permite que o algoritmo de mapeamento possa criar uma 

ontologia rasa mais axiomatizada e com maior fidelidade ao 

domínio em questão; 2) caso não utilize um estereótipo, esse novo 

rótulo criado pelo usuário é acrescentado à lista de estereótipos 

pré-existentes. Ou seja, ao criar outra relação o usuário pode 

utilizar o mesmo rótulo criado anteriormente apenas clicando no 

mesmo. Ao término da criação de um mapa, o usuário pode 

exportar o mesmo em formatos de linguagens ontológicas, como 

RDF e OWL. A Figura 5 mostra uma imagem do editor do COE, 

evidenciando a lista de estereótipos que o usuário pode selecionar 

para axiomatizar uma relação.  

A ferramenta chamada MAP2OWL [10] é um plugin para o 

Protégé. O Protégé é um editor open-source de ontologia e um 

framework para construção de sistemas inteligentes. Dessa forma, 

a ferramenta MAP2OWL pode ser acessada pelo uso do Protégé. 

A dinâmica de funcionamento da ferramenta é a seguinte: o 

usuário cria um mapa conceitual da forma convencional e ao 

selecionar uma relação ou conceito, o usuário pode realizar a 

axiomatização de seu mapa por meio de um menu à esquerda do 

editor. Com uma relação selecionada, por exemplo, o usuário 

clica nas opções que o menu oferece para axiomatizar a mesma. 

Destacamos que para uma boa representação de conhecimento 

pelo uso dessa ferramenta, o usuário precisa conhecer sobre 

ontologias OWL, pois é necessário saber o significado de palavras 

como “functional”, “synmetric”, dentre outras.  

 

 
Figura 5. Editor do COE. 

 

Como o MAP2OWL trabalha nativamente com OWL, a qualquer 

momento o usuário pode exportar o mapa conceitual em código 

OWL. Importante destacar as abas na parte superior do editor, 

com as quais o usuário tem o poder de decidir se deseja exibir 

elementos como classes e indivíduos no mapa. 

A Figura 6 ilustra o editor do MAP2OWL, com seu menu de 

opções onde o usuário pode escolher ao clicar em uma relação. 

 

 
Figura 6. Editor do MAP2OWL. (Fonte: [10]) 

 

Em [23] é apresentado uma abordagem diferente das apresentadas 

anteriormente, na qual utiliza-se o processamento de linguagem 

natural para realizar o mapeamento entre os mapas conceituais e 

as ontologias. Os mapas conceituais são salvos em arquivos textos 

e o processamento de linguagem natural utiliza o WordNet. O 

processo de inferência é realizado após o processamento de 

linguagem natural, e assim, consegue-se detectar, classes, 

indivíduos, atributos e relações. O algoritmo é realizado apenas 

em Espanhol e não tivemos acesso ao editor para a realização de 

testes. 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

177

Apresentamos, a seguir, a Tabela 1 que contém uma síntese do 

que consideramos as vantagens e debilidades dessas ferramentas. 

 

Tabela 1. Comparativo entre as ferramentas apresentadas. 

Ferramenta Vantagens Debilidades 

COE [14] - mapeamento realizado 

através de estereótipos 

pré-definidos; 

- ambiente estável e 

disponível para 

download; 

- editor evidencia a 

diferença entre classes, 

indivíduos e atributos; 

- construção do mapa 

de forma simples, onde 

o usuário não é 

obrigado a escolher os 

estereótipos das 

relações. 

- o editor não muda 

automaticamente o 

layout de elementos 

distintos, como 

classes e indivíduos; 

- o usuário não 

dispõe de um menu 

no qual possa 

selecionar se deseja 

mostrar os elementos 

distintos da OWL, 

tais como classes, 

indivíduos e 

atributos, que torna a 

visão do editor 

poluída (com muitas 

informações); 

- o usuário não sabe 

o que cada 

estereótipo representa 

na linguagem OWL. 

MAP2OWL 

[10] 

- trabalha com OWL 

nativamente, ou seja, 

não realiza algoritmo de 

transformação entre 

mapas conceituais e 

OWL; 

- o editor evidencia a 

diferença entre classes, 

indivíduos e atributos; 

- o editor permite que o 

usuário selecione se 

deseja exibir diferentes 

elementos da OWL, 

como classes, 

indivíduos e atributos;  

- Por ser plugin do 

Protégé, a ferramenta 

fica limitada ao uso 

do Protégé; 

- Só funciona na 

versão 3.3 do 

Protégé; 

- Para uma boa 

representação de 

conhecimento, o 

usuário precisa saber 

o significado de 

palavras como 

functional, 

symmetric, transitive, 

dentre outras; 

(sem nome) 

[23] 

- mapeamento é feito 

através de 

processamento de 

linguagem natural; 

- o usuário cria o mapa 

conceitual sem ter 

conhecimento algum 

em OWL; 

- o editor de mapas 

conceituais não precisa 

de nenhum tipo de 

adaptação para realizar 

o mapeamento. 

- ferramenta só 

funciona na língua 

espanhola; 

- algoritmo depende 

do WordNet em 

Espanhol; 

- pelo mapeamento 

ocorrer através de 

processamento de 

linguagem natural, as 

regras de inferência 

são limitadas. 

3.1 Conclusões da Seção 
Sinalizamos que as ferramentas apresentadas nessa seção serviram 

de base para a construção de uma arquitetura conceitual do 

sistema OntoMap (Seção 4), além de um protótipo (Seção 5) que 

serão explicados em maiores detalhes nas seções seguintes. 

Salientamos que tivemos acesso apenas aos editores do COE e 

MAP2OWL, onde foi possível a realização de testes nos mesmos. 

Para nosso protótipo, buscamos manter as principais vantagens 

que encontramos dessas ferramentas analisadas e eliminamos o 

que consideramos como fraquezas ou debilidades. Para nosso 

editor de mapas, unimos características dessas duas ferramentas. 

A seguir listamos as características que decidimos por manter em 

nosso editor: 

• Lista de estereótipos pré-definidos. Esses estereótipos, tais 

como “is a”, “same as”, dentre outros, ficam disponíveis para 

o usuário ao criar uma nova relação. Característica 

proveniente do COE; 

• Abas de seleção para exibição dos elementos distintos do 

OWL tais como classes, indivíduos e atributos. Dessa forma, 

fica a cargo do usuário decidir quais elementos ele deseja 

exibir na tela. Característica proveniente do MAP2OWL; 

• Diferenciar visualmente os diferentes elementos da OWL. 

Esses elementos são: classes, indivíduos e atributos. Para isso, 

tomamos como base o projeto VOWL [28]. Essa característica 

foi encontrada tanto no COE quanto no MAP2OWL; 

Com essas características, acreditamos que fomos capazes de 

manter a simplicidade do editor de mapas conceituais, sem poluir 

visualmente a visão do usuário. 

4. DA ARQUITETURA E TECNOLOGIAS 
A arquitetura proposta é o resultado da análise crítica que fizemos 

de algumas ferramentas, mostrada na seção anterior. Ela, no 

entanto, difere-se das analisadas por fazer parte de uma ampla 

plataforma de serviços baseada na arquitetura SOA (Service 

Oriented Architecture), na qual o OntoMap, terá seu serviço 

hospedado. Por ser uma plataforma open-source, além do serviço 

do OntoMap poder ser utilizado pela comunidade, ele poderá ser 

estendido e melhorado por aplicações clientes. Além disso, o 

editor da ferramenta OntoMap poderá ser acessado via nosso 

Portal, que é um sistema web, necessitando apenas de uma 

conexão com a internet. 

Ainda se tratando de inovações que o OntoMap carrega, pode-se 

dizer que o objetivo dessa ferramenta é a construção de ontologias 

rasas que possam ser compartilhadas na web. Dessa forma, 

idealizamos que nossa ferramenta seja um provedor de 

informações, no caso, um provedor de ontologias. Um banco de 

ontologias será disponibilizado por meio da ligação com o 

DBpedia, fazendo parte do Linking Open Data [17]. O DBpedia é 

um esforço da comunidade open-source para extrair informações 

estruturadas do Wikipedia e disponibilizá-las na web. Além disso, 

é possível fazer consultas sofisticadas no Wikipedia e também 

ligar diferentes conjuntos de dados na web com os já presentes no 

site [8]. 

Dessa forma, idealizamos que uma ontologia rasa criada em nossa 

plataforma faça parte de algo maior. Tendo em vista a Figura 7, 

pode-se perceber que o DBpedia, localizado no centro da figura, é 

apenas um dataset dentre vários outros que estão ligados a ele. Ou 

seja, ligar nosso banco de ontologias com o DBpedia significa 
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ligar nosso dataset com outros datasets espalhados pelo mundo, 

fazendo parte do Linking Open Data. 

Como dissemos, o OntoMap é a união de um serviço web, 

hospedado em nossa plataforma, com um editor adaptado de 

mapas conceituais, acessado pelo uso do nosso Portal. Portanto, 

podemos dizer que nosso Portal é a camada de visão, e a 

plataforma propriamente é a camada de serviços. A Figura 8 

mostra a arquitetura sob uma perspectiva macro das duas 

camadas, onde as setas indicam as aplicações do Portal acessando 

serviços oferecidos na camada de serviços. Percebe-se que uma 

aplicação na camada de visão pode acessar mais de um serviço na 

plataforma, e um serviço na plataforma pode servir para mais de 

uma aplicação no Portal. Como já destacado anteriormente, os 

serviços hospedados em nossa plataforma serão disponibilizados 

para o uso de toda a comunidade. Sendo assim, é possível que 

outra camada de visão possa consumi-los e usá-los como bem 

entender. 

 

 

Figura 7.  Diagrama da nuvem do Linking Open Data. (Fonte: 
[17]) 

 

O objetivo da arquitetura proposta é, como já mencionamos, gerar 

ontologias em OWL a partir dos mapas conceituais, tornando 

possível dispensar a presença de peritos em engenharia do 

conhecimento, durante todo o processo. Ou seja, queremos que a 

ferramenta resultante dessa arquitetura, o OntoMap, possa ser 

usada por especialistas de qualquer domínio, de maneira simples e 

amigável. 

 

 
Figura 8.  Visão macro da arquitetura SOA no projeto. 

 

A Figura 9 apresenta a arquitetura do sistema OntoMap 

propriamente dito, destacando cada módulo do mesmo. Nela 

podemos observar os elementos que estão dispostos nas camadas 

de visão (Editor estendido e o módulo Criador) e os elementos da 

camada de serviços (os módulos Mapeador e Codificador), que 

serão explicados a seguir nas Subseções 4.1 e 4.2, 

respectivamente. 

 

 

Figura 9.  Arquitetura de sistema detalhada. 

4.1 Elementos da Camada de Visão 
A forma de acesso à ferramenta OntoMap se dá pelo uso do nosso 

Portal. O usuário acessa o editor de mapas conceituais 

normalmente, porém ao clicar em “OntoMap” que se encontra na 

aba lateral esquerda (Figura 10), o editor passa a fornecer algumas 

características adicionais para o usuário, transformando-se em 

algo que estamos chamando de Editor estendido. Importante 

salientar que, ao clicar nesse botão o usuário tem de estar ciente 

que o editor passa a ser adaptado para a construção de ontologias. 

A Seção 5 traz maiores informações sobre o Editor estendido do 

OntoMap. 

Após a construção de um mapa, o módulo Criador é acionado. Ele 

fica encarregado de criar um arquivo em formato JSON 

correspondente ao mapa conceitual estendido criado pelo usuário. 

Além disso, o módulo Criador também é responsável pelo envio 

desse arquivo via web. Dessa forma, destacamos que é necessário 

que haja compatibilidade entre os arquivos gerados pelo módulo 

Criador e o arquivo de entrada recebido pelo módulo Mapeador 

(Subseção 4.2), na camada de serviço. 

4.2 Elementos da Camada de Serviço 
O módulo Mapeador contém uma lista de estereótipos de relações 

e seus respectivos constructors da linguagem OWL. Dessa forma, 

ao receber uma mensagem do módulo Criador, o módulo 

Mapeador se encarrega de realizar o mapeamento dessas relações 

atribuindo as axiomatizações necessárias. Nesse módulo também é 

realizado o mapeamento dos conceitos dos mapas conceituais em 

Classes, Individuals e Datatype Properties (elementos da 

linguagem OWL). Dessa forma, são criadas listas contendo os 

elementos respectivos para Classes, Individuals, Datatype 

Properties e relações, chamadas de Object Properties na OWL. 

Essas listas são passadas ao módulo Codificador. 

Em posse das listas criadas pelo módulo Mapeador, o módulo 

Codificador só tem o trabalho de realizar de fato a conversão e 

codificar o mapa, a princípio em JSON, para o formato OWL. 

Além disso, o módulo Codificador se encarrega de salvar a 

ontologia OWL criada no Banco de Ontologias que, futuramente, 

será adaptado para se encaixar no padrão Linked Data [16] e 

posteriormente ligado ao DBpedia. 
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5. O PROTÓTIPO  
Esta seção tem o objetivo de apresentar o atual estado de 

desenvolvimento do protótipo. Nele, estamos em fase de 

desenvolvimento do módulo Editor estendido do OntoMap, onde 

tomamos como base algumas das ferramentas apresentadas na 

Seção 3. Importante salientar também que o editor de mapas 

conceituais comum foi adaptado para que ele se tornasse apto a 

criar uma ontologia OWL. As decisões de projeto que tomamos 

para adaptar nosso editor foram listadas na Seção 3.1. 

A Figura 10 ilustra o protótipo idealizado para a ferramenta 

OntoMap onde, ao criar uma nova relação, é exibida uma lista de 

estereótipos correspondentes com os constructs da linguagem 

OWL, que permitirá ao módulo Mapeador a construção de uma 

ontologia com maior fidelidade ao domínio. 

Além da lista de estereótipos, o Editor estendido tem como 

característica a distinção visual dos principais elementos da OWL, 

como Classes, Individuals e Datatype Properties. Outra 

característica interessante que podemos destacar é que nosso 

Editor passa a ter abas que permitem ao usuário escolher se ele 

deseja exibir tais elementos no mapa, ou se deseja apenas exibir 

classes/conceitos (Figura 10). Dessa forma, combatemos uma das 

fraquezas listadas na Seção 3, que é a poluição visual dos mapas. 

Não consideramos adequado que um mapa misture conceitos com 

instâncias (classes com individuals) ou conceitos com atributos 

(classes com datatype properties). Assim, deixamos a critério do 

usuário se ele deseja ou não exibir determinados elementos da 

OWL no mapa. 

Salientamos ainda que a Figura 10 mostra apenas uma versão beta 

de nosso protótipo que será atualizado ao longo do 

desenvolvimento de nosso projeto. 

 

Figura 10. Protótipo do Editor OntoMap. 

6. CONCLUSÃO E TRABALHOS 
FUTUROS 
O tema Engenharia do Conhecimento está crescendo cada vez 

mais e dessa forma, novas formas de representação de 

conhecimento passam a ser foco de estudos de muitos 

pesquisadores. Tanto Mapas Conceituais quanto Ontologias são 

instrumentos de representação de conhecimento, cada um com seu 

propósito específico e nível de complexidade na construção de 

modelos. Por um lado, os mapas são informais e de fácil uso, já 

por outro, as ontologias são formais e complexas, o que demanda 

um especialista em engenharia de software para criá-las. Portanto, 

esse trabalho buscou unir esses dois mundos dando a 

possibilidade aos especialistas de domínio a criação de ontologias 

OWL, que é o padrão adotado pela Web Semântica, para então ser 

possível que essa ontologia criada possa ser compartilhada na web 

para uso de toda a comunidade. 

Cada uma das ferramentas analisadas na Seção 3 serviram de base 

para a idealização da ferramenta OntoMap. No entanto, o 

OntoMap difere-se das demais por fazer parte de um ambiente 

muito maior, ou seja, nossa solução faz parte de uma plataforma 

web que engloba uma série de aplicativos na qual nosso serviço 

será hospedado. Buscamos manter as principais vantagens dessas 

ferramentas analisadas e eliminar o que consideramos como 

debilidades. Para nosso editor, por exemplo, unimos as duas 

ferramentas no qual tivemos acesso para download, onde 

decidimos por manter os estereótipos do COE e as abas 

provenientes do MAP2OWL. Dessa forma, fomos capazes de 

manter a simplicidade do editor de mapas conceituais, sem poluir 

visualmente a visão do usuário, dando a possibilidade para o 

mesmo decidir o que exibir na tela.  

A própria arquitetura de sistema na qual este trabalho foi baseado, 

a arquitetura SOA (Service Oriented Architecture), já é 

considerada outra inovação de nossa solução. Através dessa 

arquitetura, é possível que um sistema seja projetado em camadas, 

permitindo que a lógica de negócio seja desacoplada da camada 

de visão. Assim, este trabalho foi todo pensado baseando-se nesse 

modelo de arquitetura, onde a forma de comunicação entre as 

camadas se dá por meio do envio de mensagens. Como vantagens 

do SOA, podemos destacar que um serviço publicado na web, 

além de poder ser consumido por várias aplicações clientes, ele 

pode ser estendido e ampliado da forma que o cliente necessitar. 

Importante dizer que este trabalho está apenas em uma versão 

inicial deste projeto, ou seja, uma versão beta. Dessa forma, nos 

preocupamos apenas na criação de um protótipo, que 

posteriormente idealizamos torná-lo uma ferramenta, para então 

podermos realizar estudos de caso e avaliar sua qualidade 

operacional em serviço. Então, a partir daí, será possível a 

disponibilização para uso de toda a comunidade. 

Para efeito de uso e validação das nossas ferramentas, estamos 

concluindo a edição de um curso sobre o uso dos mapas 

conceituais em ambientes virtuais para professores da rede pública 

do nosso estado, que deverá começar nos próximos meses. Dessa 

forma, garantimos a divulgação e uso de nossas ferramentas bem 

como sua validação e melhoria. 

O uso do OntoMap pela comunidade será de grande importância, 

pois será possível obter feedbacks sobre a ferramenta, o que nos 

permitirá uma possível correção de rota quanto a usabilidade da 

ferramenta. Assim, os trabalhos futuros convergem tanto na 

melhoria do editor de mapas (parte visual) quanto no serviço 

existente, no qual buscaremos a incorporação de novos 

estereótipos das relações criadas em um mapa conceitual, a fim de 

mapear mais constructors da linguagem OWL. 

Com o intuito de disponibilizar na web as ontologias rasas criadas 

em nossa plataforma, outro trabalho futuro que gostaríamos de 

destacar, é que buscaremos incorporar nosso banco de ontologias 

no Linking Open Data, principalmente através da ligação do 

OntoMap com o DBpedia. 
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ABSTRACT 
The progress of technology and its access to a large number of 

people, especially in mobile devices, make digital games a very 

popular tool, also in academic environment. Although, for digital 

games – mainly those of logic – to have acceptable quality in 

education, they must be developed in a way that human-computer 

interaction can further learning. This article presents a study of 

human-computer interaction in a logic game both in traditional 

and in digital environment. The study shows that human-computer 

interactions need to be improved in digital environment to 

preserve learning. 

RESUMO 
Com o avanço da tecnologia e a crescente facilidade de sua 

utilização, principalmente, em dispositivos móveis, os jogos 

digitais têm se popularizado, inclusive nos meios acadêmicos. No 

entanto, para que os jogos digitais, particularmente, os de lógica, 

tenham um alcance qualitativo na educação, é necessário que 

sejam desenvolvidos com uma interação humano-computador que 

facilitem o aprendizado. Assim, este artigo apresenta um estudo 

da interface com o usuário e da interação humano-computador em 

um jogo de lógica no meio digital e sua comparação com o meio 

físico. O estudo mostrou que a interação humano-computador 

precisa ser melhorada nos dispositivos digitais para que se possa 

preservar o aprendizado. 

Categories and Subject Descriptors 
H.1.2 [User/Machine Systems]: Human factors and Human 

information processing. H.5.2 [User Interfaces]: Input devices 

and strategies, Interaction styles, Theory and methods. 

General Terms 
Human Factors, Human Information Processing. Input Devices 

and Strategies. Interaction Styles. Theory and methods. 

Keywords 
Logic reasoning. Logical games. Digital games. Human-computer 

Interaction. User experience. 

1. INTRODUÇÃO 
Com o progresso da tecnologia da informação, os diversos 

dispositivos móveis estão à disposição de crianças e adolescentes 

para os seus entretenimentos.  

Os jogos de lógica, além de serem os mais antigos, têm por 

objetivo desafiar o jogador, por apresentarem problemas que 

necessitam da paciência e do raciocínio lógico para a resolução. 

Cuperschmid e Hildebrand [1] verificaram que quando os jogos 

de lógica são utilizados no meio digital, podem ter equivalentes 

no mundo real, como os jogos de cartas ou de tabuleiro, ou não 

terem relação com o mundo real como o jogo Tetris. Cuperschmid 

e Hildebrand dizem que os jogos de lógica são divertidos de 

resolver e ainda desafiam mais a mente do que reflexos, por 

desafiarem intelectualmente para a resolução de problemas tanto 

da paciência como do pensamento. 

Fernandes [2] afirma que como os jogos de lógica, "os 

tradicionais jogos de tabuleiro, xadrez, quebra-cabeças, batalha 

naval, entre outros, são os mais semelhantes aos utilizados como 

paradidáticos nas escolas" e podem ser utilizados no contexto 

escolar tanto no meio físico como no digital. 

Na visão de Ramos [3], o desenvolvimento do trabalho 

pedagógico, quando realizado com jogos de lógica ou jogos em 

geral, pode ajudar no exercício e no desenvolvimento de aspectos 

cognitivos do estudante tornando o aprendizado mais lúdico e 

prazeroso. Além disso, os jogos beneficiam nos aspetos sociais, 

afetivos e cognitivos de cada estudante, permitindo o 

desenvolvimento de características como imaginação, imitação e 

regra. 

Em relação aos jogos de lógica, Ramos [3] verificou que são jogos 

que se utilizam de "problemas que mobilizam o jogador a pensar, 

levantar hipóteses, experimentar, testar, realizar cálculos", 

melhorando "o desenvolvimento do raciocínio lógico, do 

planejamento, da percepção visual e da atenção" do estudante.  

Para Lee e Jones apud Ramos [3], "a educação que tem como 

objetivo o desenvolvimento do cérebro, envolve a aprendizagem 

de exercícios e práticas destinadas a melhorar e transformar a 

maneira como o cérebro funciona". Desta forma, os jogos de 

lógica possuem papel fundamental e de grande potencial por 

contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem e da educação 

de forma integral. 

Como os atuais alunos de ensino fundamental e médio fazem 

parte das gerações que nasceram com a internet, Fraiman [4] 

afirma que "esses jovens se desenvolveram com um modelo 
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mental diferente, as sinapses aconteceram de forma diferente em 

relação às gerações analógicas, nascidas antes da internet". 

Para Freire [5], "ninguém ignora tudo. Ninguém sabe de tudo. 

Todos sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. 

Por isso, aprendemos sempre". E assim, o aprendizado desta 

geração de estudantes precisa estar conectado ao mundo digital, 

por ser uma geração nascida com a internet. 

Isso motiva a busca por uma educação e por um modelo 

pedagógico que esteja voltado aos estudantes das gerações atuais, 

de forma a proporcionar uma educação mais autodidata e 

motivadora. Para Fraiman [4], "o método de transmissão de 

conhecimento presente em nossas escolas precisa ser modificado 

rapidamente para uma versão digital, (...), pois só assim, 

conseguiremos estabelecer um protocolo de comunicação 

eficiente com elas para atingirmos o sucesso no aprendizado". 

Ott e Pozzi [6] também verificam a necessidade de se aprofundar 

nos estudos para o desenvolvimento desses jogos de lógica digital, 

de forma a garantir o desenvolvimento da criatividade das 

crianças e adolescente, quanto utilizados na educação. Neste 

sentido, os estudos de Mäyrä, Holopainen e Jakobsson [7] podem 

ser utilizados para apresentar os campos que mostram onde as 

pesquisas com os jogos de lógica têm evoluído. 

Para Fraiman [4] e Sato [8], os jogos de lógica digitais são 

considerados ferramentas virtuais que quando utilizadas no 

processo ensino-aprendizagem conseguem otimizar o trabalho e o 

tempo de professores e estudantes desta geração. 

Este artigo apresenta o estudo da interação humano-computador 

dos dispositivos de entrada a partir de um jogo de lógica chamado 

Cubo Mágico para entender se as características do jogo no meio 

físico são preservadas quando manuseadas no meio digital. 

O objetivo é obter respostas para os questionamentos: (1) Como 

os jogos de lógica físicos são utilizados na educação de crianças, 

jovens e adultos para gerar vantagem de aprendizado? (2) Como 

os critérios têm sido utilizados para avaliar se as características 

propostas pelos jogos físicos de lógica são preservadas quando 

utilizadas no meio digital? e (3) Quais as dificuldades no processo 

de desenvolvimento de jogos digitais a fim de preservar as 

características dos mesmos jogos na forma física? 

Para isso, pesquisas com grupos de estudantes foram realizadas 

para o entendimento de como as interações humano-computador 

são desenvolvidas pelo jogo de lógica denominado cubo mágico 

do meio físico para o meio digital. E a partir destes resultados, 

pode-se perceber que há uma necessidade de melhorar a maioria 

dos aspectos de interação humano-computador dos dispositivos de 

entrada no meio digital. 

2. TRABALHOS CORRELATOS 
Estudos com jogos de lógica físicos ou para o desenvolvimento de 

jogos de lógica digitais têm sido realizadas. Chen, Jian, Lin, Yang 

e Chang [9] estudaram um jogo digital para o ensino da 

matemática, proporcionando melhorias no aprendizado dos 

alunos. Neste trabalho, o cubo mágico, além do desenvolvimento 

do raciocínio lógico também pode ser utilizado para o estudo de 

conceitos matemáticos. 

Mohebzada e Bhojani [10] apresentaram uma proposta de um 

sistema de aprendizado a partir de jogos, em que os estudantes 

criavam células a partir de cubos. 

Com relação às habilidades cognitivas aplicadas ao cubo mágico, 

Garcia, Abed, Tufi e Ramos [11] estudaram a aplicação de uma 

metodologia com "uma proposta curricular-pedagógica para o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais, emocionais e 

éticas por meio de jogos de raciocínio, com ênfase na 

aprendizagem com significado e no papel do professor-mediador". 

Em relação à pesquisa do cubo mágico no meio digital, Dantas et 

al. [12] apresentaram uma metodologia em que os jogos digitais 

foram utilizados de forma a desenvolver a habilidade para 

resolução de problemas. E Ramos [3] apresentou alguns jogos 

eletrônicos cognitivos adicionado às suas contribuições para o 

processo de aprendizagem no contexto escolar, na forma de 

pesquisa exploratória e da observação sistemática, em que dentro 

das categorias comportamentais, apresentaram mudanças em 

relação à atenção, capacidade de resolver problemas e 

comportamentos sociais. 

Tabuti e Nakamura [13] estudaram os métodos para o 

desenvolvimento de jogos de lógica digitais qualificados para a 

educação numa revisão sistemática. 

3. FUNDAMENTAÇÃO 

3.1 Interface com o Usuário 
Segundo Barbosa e Silva [14], "A interface de um sistema 

interativo compreende toda a porção do sistema como qual o 

usuário mantém contato físico (motor ou receptivo) ou conceitual 

durante a interação".  

A interface com o usuário, que é o único meio de contato entre o 

usuário e o sistema, está entre o contato físico do indivíduo e o 

hardware e software utilizados para a interação [14].  

Os dispositivos de entrada como o touch, o mouse e o teclado, 

como os utilizados nesta pesquisa, permitem que o usuário 

interaja com o sistema agindo diretamente sobre a interface com o 

usuário. Os dispositivos de saída como a tela do smartphone, 

monitor e alto-falante, utilizados nesta pesquisa, permitem que o 

usuário perceba as respostas do sistema para interagir com ele. 

Para Barbosa e Silva [14], a interface com o usuário encaminha 

para o processo em que o usuário pode interagir com o sistema, 

dessa foram, a interface com o usuário permite determinar o que o 

usuário pode falar ou fazer e mesmo de que maneira e em que 

ordem essas ações devem acontecer.  

A percepção do indivíduo e sua interpretação em relação à 

interface com o usuário, bem como, seus objetivos são 

influenciados pelo contexto de utilização do sistema. Além disso, 

quando se explora a interface com o usuário, a formação, o 

conhecimento e as experiências que o usuário possui também 

devem ser considerados [14]. 

3.2 Interação Humano-Computador 
Para Carvalho [15], a Interação Humano-Computador que é um 

conjunto de processos, ações e diálogos por meio do qual o 

usuário interage com o computador, além da característica 

multidisciplinar, tem como principal objetivo tornar as máquinas 

sofisticadas mais acessíveis, aos potenciais usuários, em relação à 

interação. 

Os sistemas interativos mais eficientes, que sejam robustos, livres 

de erros e que tenham fácil manutenção é alvo de grande parte da 

computação. Porém, a importância da Interação Humano-

Computador vem do fato desta área estar preocupada com a 

qualidade de uso desses sistemas, bem como, no impacto na vida 

dos usuários desses sistemas [14]. 
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Segundo Barbosa e Silva [14], para o desenvolvimento de um 

sistema interativo que seja adequado ao mundo no qual será 

inserido, a Interação Humano-Computador segue uma abordagem 

"de dentro para fora", de forma que o início do desenvolvimento 

de um sistema interativo refere-se à investigação dos atores 

envolvidos, seguido da identificação de oportunidades de 

intervenção na situação atual para, enfim, o sistema viabilizar esta 

forma de intervenção. Desta forma, a área de Interação Humano-

Computador tem por objetivo privilegiar a qualidade de uso dos 

sistemas interativos. 

A Interação Humano-Computador pode ser estudada, conforme 

apresentado por Barbosa e Silva [14], na natureza da interação 

humano-computador, no uso de sistemas interativos situados em 

contexto, nas características humanas, na arquitetura de sistemas 

computacionais e da interface com o usuário e nos processos de 

desenvolvimento preocupados com uso. No caso deste estudo, a 

Interação Humano-Computador está relacionada com os 

dispositivos de entrada e saída e na ergonomia. 

3.3 Jogos de Lógica 
Os jogos de lógica são jogos são jogos de raciocínio lógico que 

podem ser apresentados na forma de problemas do dia a dia e cuja 

resolução requer o uso de raciocínio analítico [16].  

Para Martins [16], os jogos de lógica possuem um aspecto 

relevante relacionado à quantidade de regras e a abrangência 

atingida no escopo da questão. Os jogos de lógica que possuem 

questões que não modificam ou modificam pouco as regras, são 

mais fáceis de resolver, em contrapartida, os que possuem 

questões que alteram significativamente ou anulam essas regras 

são mais difíceis de resolver. 

Martins [16] sugere um conjunto de etapas que podem ser 

seguidas para a resolução eficiente de jogos de lógica: 

• ler o cenário e as regras atentamente; 

• realizar anotações relacionadas ao cenário e às regras; 

• realizar inferências relacionadas às variáveis e às regras; 

• utilizar as regras e as inferência para desenvolver a questão. 

Os jogos de lógica são os jogos mais antigos conhecidos e 

segundo Fernandes  [2], as etapas sugeridas por Martins podem 

ser aplicados nos jogos tradicionais de tabuleiro, xadrez, quebra-

cabeças, batalha naval, dominó, tetris, entre muitos outros, 

inclusive para o Cubo Mágico.  

3.4 Jogos Digitais 
Os jogos digitais na observação de Correia et al. [17] são jogos 

eletrônicos desenvolvidos para serem jogados em computador, 

console ou outros dispositivos tecnológicos e que exista interação 

humano-computador, porém com o uso de tecnologia. 

Fernandes [2] verifica que os jogos digitais podem auxiliar na 

assimilação da informação, pois permitem o desenvolvimento de 

novas estratégias de aprendizagem, considerando os padrões de 

interatividade e com retorno reflexivo e crítica de aprendizagem 

voltados para a descoberta e a exploração. 

Correia et al. [17] verificam que a utilização dos jogos digitais na 

educação é importante em virtude da motivação envolvida no ato 

de jogar, na progressão da exploração e assimilação de novas 

aprendizagens considerando a narrativa contínua, significativa e 

integrada no universo do personagem. Dessa forma, os jogos 

digitais tornam-se um desafio para a comunidade educativa, 

porém, promovendo o desenvolvimento de habilidades cognitivas 

e potencializando as interações sociais e culturais. 

3.5 Cubo Mágico 
Em 1974, Erno Rubik, um professor da Hungria, desenvolveu o 

cubo de Rubik, um jogo de lógica que também é conhecido como 

cubo mágico. O cubo mágico foi desenvolvido para explicar as 

relações do espaço para os alunos de Rubik e se tornou o 

brinquedo mais vendido no mundo pois envolve problemas 

desafiadores e de inteligência lógica, simples e complexos, 

estáveis e dinâmicos, de ordem e de caos. [18] 

Kiss [18] afirma que o cubo de Rubik ficou famoso por se saber 

exatamente o que precisa ser feito e sem quaisquer instruções, no 

entanto, quase impossível de resolver sem os algoritmos de 

resolução, tornando-o uma das invenções mais viciantes e 

frustrantes já produzidas. 

Para Araújo et al. [19], o cubo mágico é um jogo que necessita de 

raciocínio lógico para sua resolução e que pode ser utilizado como 

recurso didático na educação de forma eficiente e qualitativa por 

possuir um caráter lúdico. 

Zorzal et al. [20] afirmam que os jogos de lógica podem ser 

utilizados para o lazer e para desenvolver os aspectos cognitivos 

de uma pessoa ajudando no desenvolvimento cognitivo de 

crianças, jovens e adultos. 

4. METODOLOGIA  
As escolas de ensino fundamental, médio e universitários têm 

utilizado os jogos de lógica físicos ou digitais, com diferentes 

graus de dificuldade, para estimular a aprendizagem dos alunos 

[21]. O universo desta pesquisa considera alunos dos cursos e 

graduação e pós-graduação em tecnologia. 

A pesquisa exploratória foi a metodologia de pesquisa utilizada 

por fornecer um maior conhecimento em relação ao problema que 

está sendo investigado. A pesquisa exploratória, por meio de 

estudo de caso e pesquisa bibliográfica, abrange o levantamento 

bibliográfico e entrevista com pessoas envolvidas no processo do 

problema a ser pesquisado [22].  

Para a metodologia de estudo de caso, o como e o porquê das 

perguntas a serem pesquisadas foram identificadas, a partir de 

acontecimentos contemporâneos sem que exigisse que o 

pesquisador tivesse controle dos eventos comportamentais do 

cenário estudado [23]. 

A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio da análise de 

documentos e os estudos de caso por meio da observação, dos 

questionários e das entrevistas que foram realizadas para o 

aprofundamento do problema. 

Para responder aos questionamentos desta pesquisa, os dados 

foram analisados de forma qualitativa e quantitativa: 

• compreendendo os questionamentos; 

• definindo formulários com perguntas que teorizam o problema; 

• delineando as estratégias de campo; 

• observando os processos que ocorrem no cenário da pesquisa; 

• sabendo as hipóteses que podem ser questionadas; 

• ordenando e organizando os materiais e observações realizados 
em campo; 

• transferindo o conhecimento adquirido no campo para a teoria; 
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• interpretando adequadamente as informações; 

• produzindo textos compreensíveis, contextualizado e fiel à 
pesquisa; e 

• assegurando os critérios de validade e fidedignidade.  

As informações foram analisadas de forma quantitativa e 

qualitativa, porém com as informações obtidas a partir de um 

formulário preenchido pelos sujeitos de pesquisa com questões 

objetivas e subjetivas.  

As questões objetivas poderiam ser assinaladas numa escala de sete 

pontos, variando de "Discordo plenamente" a "Concordo 

plenamente" e foram elaboradas 28 questões para a análise da 

pesquisa. 

As questões subjetivas foram desenvolvidas para verificar qual o 

meio preferido e/ou o melhor meio para o desenvolvimento do 

cubo mágico e identificar as vantagens e desvantagens percebidas 

pelo sujeito de pesquisa, tanto no meio físico quanto no meio 

digital, durante a realização da pesquisa. O instrumento de medida 

pode ser observado no Apêndice A. 

A apresentação dos dados foi realizada por meio de tabelas e 

contextualização. 

4.1 As Pessoas que Participaram da Pesquisa 
Com a intenção de garantir a abrangência e profundidade 

necessárias ao estudo, a amostra referente à pesquisa exploratória 

para o estudo da interação humano-computador dos jogos de 

lógica digitais quando comparados aos jogos de lógica físicos 

constituiu de dois grupos de 13 indivíduos cada grupo. 

Um dos grupos era composto por universitários em cursos de 

tecnologia que sabem resolver o cubo mágico no físico, porém, 

não sabem resolver no digital. O outro grupo era composto por 

especialistas em cubo mágico que, inclusive, participam de 

campeonatos mundiais de cubo mágico e que sabem resolver o 

jogo de lógica com bastante experiência no meio digital. 

Todos os estudantes que participaram da pesquisa são maiores de 

idade e realizam ou realizaram estudos universitários a nível de 

graduação e pós-graduação. 

Considerando o gênero, nesta pesquisa houve a predominância do 

sexo masculino com 92,31% dos participantes e 7,69% do sexo 

feminino. 

4.2 Como foi Realizada a Pesquisa 
A metodologia proposta para a pesquisa presume as seguintes 

etapas com os respetivos recursos: 

• levantamento do estado da arte mediante revisão bibliográfica 
nos temas de jogos de lógica, jogos digitais, critérios de 
avaliação das características dos jogos de lógica, e interação 
humano-computador, de forma a ratificar e/ou retificar o 
problema formulado neste estudo; 

• definição da unidade-caso e determinação do número de casos 
a serem estudados (à semelhança do problema, para ratificar 
e/ou retificar o proposto neste estudo em termos de amostra); 

• elaboração do protocolo de pesquisa, do quadro de referência 
teórico e do questionário e da entrevista estruturada a serem 
aplicados; 

• coleta de dados sobre a interação humano-computador dos 
jogos de lógica digitais, sendo utilizadas as técnicas de análise 
de documentos, questionários, entrevistas e observação 
espontânea; 

• análise qualitativa dos dados coletados para estruturação do 
estudo da interação humano-computador em um cubo mágico a 
partir de uma síntese dos elementos identificados nas etapas 
anteriores; e 

• definição de fundamentos, marcos e critérios para a avaliação 
da eficácia da metodologia proposta. 

4.3 Roteiro Utilizado no Experimento 
O roteiro utilizado na pesquisa foi: 

• fornecimento de instruções sobre a tarefa a ser realizada no 
cubo mágico, além de informações sobre os riscos ao sujeito de 
pesquisa; 

• cada sujeito de pesquisa deve receber o mesmo cubo mágico 
profissional; 

• resolver o cubo mágico físico, pois o retorno tátil, ou seja, a 
manipulação do jogo de lógica no meio físico é importante. 
Solicitar a conferência do término para verificar se realmente 
foi desenvolvido corretamente até a última etapa e anotar o 
tempo de resolução; 

• instalar o aplicativo de cubo mágico 3x3x3 para o smartphone 
ou tablet,, cada sujeito de pesquisa deve utilizar o mesmo 
aplicativo; 

• resolver o cubo mágico no aplicativo do smartphone ou tablet, 
utilizando o recurso de touch, como pode ser observado na 
Figura 1, e anotar o tempo de resolução; 

 

Figura 1.  Dispositivo de entrada por meio de touch 
 

• resolver o cubo mágico utilizando o recurso do mouse em 
computador desktop, como pode ser observado na Figura 2, 
cada sujeito de pesquisa utilizará computadores, monitores e 
mouse idênticos e com a mesma configuração, além de 
utilizarem o mesmo aplicativo; 

 

Figura 2.  Dispositivo de entrada por meio de mouse 
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• após a resolução do cubo mágico no computador com o 
recurso do mouse, solicitar a conferência do término para 
verificar se realmente foi desenvolvido corretamente até a 
última etapa e anotar o tempo de resolução; 

• resolver o cubo mágico com o recurso do teclado em 
computador desktop, como pode ser observado na Figura 3, de 
forma que cada sujeito de pesquisa utilizará computadores, 
monitor e teclados idênticos e com a mesma configuração, 
além de utilizarem o mesmo aplicativo; 

 

Figura 3.  Dispositivo de entrada por meio de teclado 
 

• após a resolução do cubo mágico no computador com o 
recurso do teclado, solicitar a conferência do término para 
verificar se realmente foi desenvolvido corretamente até a 
última etapa e anotar o tempo de resolução; 

• preencher o questionário desta pesquisa. 

5. RESULTADOS 
Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital Universitário da USP (CEP-HU/USP) com parecer 

consubstanciado número 1.114.876 datado de 19/06/2015. 

Uma vez que a pesquisa foi finalizada, as informações coletadas 

foram tabuladas para serem analisadas. Para a análise dos 

resultados e para garantir uma diferença estatisticamente 

significativa, o ANOVA dois fatores com repetição foi utilizado 

para a análise do efeito da aplicação das variáveis com e sem 

experiência no desenvolvimento do cubo mágico no meio digital, 

bem como, das variáveis cubo mágico no meio físico e nos meios 

digital por meio do mouse, do touch e do teclado. 

Após a análise dos efeitos produzidos pelo ANOVA, alguns 

gráficos foram gerados pela aplicação do teste de Tukey, para a 

análise da causa das diferenças analisadas pelo ANOVA. 

A Tabela 1 apresenta os resultados da preferência do meio 

utilizado na resolução do cubo mágico tanto para o meio físico 

como para o meio digital. 

A Tabela 2 apresenta os resultados da facilidade de resolução do 

cubo mágico pelos sujeitos de pesquisa que sabem resolver no 

meio físico, porém podem ou não ter experiência de resolução no 

meio digital. 

Tabela 1. Preferência do meio utilizado. 

Experiência 
Meio 

Físico Digital 

Com 100% 0% 

Sem 100% 0% 

 

Tabela 2. Facilidade de resolução. 

Experiência 

no digital 

Meio 

Físico Digital 

Com 100% 0% 

Sem 100% 0% 

A Tabela 3 apresenta os p-valores referente ao tempo, se 

correspondeu ao esperado; às técnicas empregadas, se podem ser 

utilizadas do meio físico para o digital; à interface com o usuário, 

se facilitou a resolução do jogo; e à interação humano-

computador, se é adequada. 

Tabela 3. P-valor das análises das interações. 

 

Meios 

físico/ 

touch/ 

mouse/ 

teclado 

Experiência 

com/sem 

Interação 

meio/exp. 

Tempo Adequado ≈ 0 ≈ 0 ≈ 0 

Técnicas de 

Resolução 
0,0080 0,0007 0,0080 

Interface Facilitou 

Resolução 
≈ 0 ≈ 0 ≈ 0 

Interação Adequada 0,0015 0,0001 ≈ 0 

A Tabela 4 apresenta as médias de tempo (em segundos) de 

resolução do cubo mágico no meio digital quando utilizaram o 

touch, o mouse e o teclado como recursos. 

Tabela 4. Média de tempo de resolução do cubo mágico. 

Experiência 

no digital 

Meio Digital 

Touch Mouse Teclado 

Com 196,2 262,2 37,4 

Sem 1347 1738,8 2296,2 

5.1 Preferências e Facilidades 
Com base nos resultados apresentados na Tabela 1, que apresenta 

a percepção dos sujeitos de pesquisa em relação à preferência do 

meio utilizado na resolução do cubo mágico, verificou-se que 

100% dos sujeitos de pesquisa, com e sem experiência no 

manuseio do cubo mágico no meio digital, sinalizam que preferem 

resolver o jogo de lógica no meio físico. 

Com base nos resultados apresentados na Tabela 2, que apresenta 

a percepção dos sujeitos de pesquisa em relação à facilidade de 

resolução do cubo mágico, verificou-se que 100% dos sujeitos de 

pesquisa, com e sem experiência no manuseio do cubo mágico no 

meio digital, acreditam que é mais fácil manusear o cubo mágico 

no meio físico se comparado ao meio digital em quaisquer das 

iterações (touch, mouse e teclado) analisadas. 
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5.2 Análise das Interações 
Com base nos resultados apresentados na Tabela 4, a Figura 4 

apresenta as médias de tempo (em segundos) de resolução do 

cubo mágico no meio digital utilizando como recurso o touch, o 

mouse e o teclado. 

 

Figura 4.  Média do tempo de resolução no meio digital nos 

diferentes dispositivos 

Analisando os resultados apresentados na Tabela 4 e na Figura 4, 

é possível verificar que os sujeitos de pesquisa que possuem 

experiência na resolução do cubo mágico no meio digital possuem 

mais facilidade e desenvolvem o jogo de lógica num tempo 

expressivamente menor quando comparados com os sujeitos de 

pesquisa que sabem resolver o cubo mágico, porém não têm 

experiência em resolvê-lo no meio digital.  

Com base nos resultados apresentados na Tabela 3, a Figura 5 

apresenta as médias em relação à percepção do sujeito de pesquisa 

em relação ao tempo de resolução do cubo mágico com seu tempo 

esperado para sua resolução. 

 

Figura 5.  Média do tempo de resolução corresponder ao 

esperado 

Analisando os resultados apresentados na Tabela 3, os p-valores 

foram de aproximadamente zero para as interações dos meios 

físico, digitais para touch, teclado e mouse, para as interações de 

sujeitos de pesquisa com e sem experiência com o cubo mágico 

no meio digital e para as interações dos meios com as 

experiências de resolução do cubo mágico, o que garante uma 

significância estatística de quase 100%. 

Com valores de p aproximadamente zero, observando o gráfico 

gerado pelo teste de Tukey e observando o gráfico da Figura 1, 

verificou-se que: 

• no meio físico, o tempo de resolução correspondeu ao esperado 
pelos sujeitos de pesquisa em 100% dos casos analisados, com 
a média 7; 

• no meio digital com o recurso de touch, o tempo de resolução 
correspondeu ao esperado numa média de 4,77 para os sujeitos 
de pesquisa com experiência no touch e numa média de 4,62 
para aqueles sem experiência no touch; 

• no meio digital com o recurso do mouse, o tempo de resolução 
correspondeu ao esperado numa média de 4 para os sujeitos de 
pesquisa com experiência no mouse e numa média de 3,69 
para aqueles sem experiência no mouse; e 

• no meio digital com o recurso do teclado, o tempo de resolução 
correspondeu ao esperado numa média de 6,23 para os sujeitos 
de pesquisa com experiência no teclado e numa média de 2 
para aqueles sem experiência no teclado. 

Com base nos resultados apresentados na Tabela 3, a Figura 6 

apresenta as médias das técnicas empregadas na resolução do 

cubo mágico, tanto do meio físico para o digital como do meio 

digital para o físico. 

 

Figura 6.  Média das técnicas empregadas poderem ser 

utilizadas entre os meios físico e digital 
Analisando os resultados apresentados na Tabela 3, os valores de 

p foram menores do que 0,01 para as interações do meio físico 

para o digital e do meio digital para o físico, para as interações de 

sujeitos de pesquisa com e sem experiência com o cubo mágico, o 

que garante uma significância estatística de aproximadamente 

99,9%. 

Com valores de p <= 0,01, observando o gráfico gerado pelo teste 

de Tukey e observando o gráfico da Figura 2, verificou-se que: 

• as técnicas utilizadas na resolução do cubo mágico no meio 
físico foram também empregadas no meio digital numa média 
de 6,31 para os sujeitos de pesquisa com experiência na 
resolução no meio digital e de 6,08 para aqueles sem 
experiência no meio digital; e 

• as técnicas utilizadas na resolução do cubo mágico no meio 
digital foram também empregadas no meio físico numa média 
de 6,31 para os sujeitos de pesquisa com experiência na 
resolução no meio digital e de 4,62 para aqueles sem 
experiência no meio digital. 

Com base nos resultados apresentados na Tabela 3, a Figura 7 

apresenta as médias de quanto a interface com o usuário pode ter 

facilitado a resolução do cubo mágico. 
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Figura 7.  Média da interface com o usuário ter facilitado a 

resolução do jogo 
Analisando os resultados apresentados na Tabela 3, os valores de 

p foram aproximadamente zero para as interações do meio digital 

para touch, mouse e teclado, para as interações de sujeitos de 

pesquisa com e sem experiência com o cubo mágico, o que 

garante uma significância estatística de aproximadamente 99,9%. 

Com valores de p aproximadamente zero, observando o gráfico 

gerado pelo teste de Tukey e observando o gráfico da Figura 3, 

verificou-se que: 

• no meio digital com o recurso de touch, a interface com o 
usuário facilitou a resolução do cubo mágico numa média de 
4,92 para os sujeitos de pesquisa com experiência no touch e 
numa média de 5,23 para aqueles sem experiência no touch; 

• no meio digital com o recurso do mouse, a interface com o 
usuário facilitou a resolução do cubo mágico numa média de 
3,92 para os sujeitos de pesquisa com experiência no mouse e 
numa média de 3,69 para aqueles sem experiência no mouse; e 

• no meio digital com o recurso do teclado, a interface com o 
usuário facilitou a resolução do cubo mágico numa média de 
5,31 para os sujeitos de pesquisa com experiência no teclado e 
numa média de 2,31 para aqueles sem experiência no teclado. 

Com base nos resultados apresentados na Tabela 3, a Figura 8 

apresenta as médias de quanto a interação humano-computador 

pode ter facilitado a resolução do cubo mágico. 

 

Figura 8.  Média da interação humano-computador ter 

facilitado a resolução do jogo 

Analisando os resultados apresentados na Tabela 3, os valores de 

p foram de aproximadamente zero para as interações do meio 

digital para touch, mouse e teclado, para as interações de sujeitos 

de pesquisa com e sem experiência com o cubo mágico, o que 

garante uma significância estatística de aproximadamente 100%. 

Com valores de p <= 0,01, observando o gráfico gerado pelo teste 

de Tukey e observando o gráfico da Figura 4, verificou-se que: 

• no meio digital com o recurso de touch, a interação humano-
computador facilitou a resolução do cubo mágico numa média 
de 5,15 para os sujeitos de pesquisa com experiência no touch 
e numa média de 5,23 para aqueles sem experiência no touch; 

• no meio digital com o recurso do mouse, a interação humano-
computador facilitou a resolução do cubo mágico numa média 
de 4,23 para os sujeitos de pesquisa com experiência no mouse 
e numa média de 3,85 para aqueles sem experiência no mouse;  

• no meio digital com o recurso do teclado, a interação humano-
computador facilitou a resolução do cubo mágico numa média 
de 6,15 para os sujeitos de pesquisa com experiência no 
teclado e numa média de 3,31 para aqueles sem experiência no 
teclado. 

5.3 Interação Meio e Experiência 
Analisando os resultados apresentados na Tabela 3, os valores de 

p foram aproximadamente zero para as interações meio (físico e 

digitais para touch, teclado e mouse) e experiência (sujeitos de 

pesquisa com ou sem experiência para o desenvolvimento do cubo 

mágico no meio digital). 

Com os valores de p aproximadamente zero e observando o 

gráfico gerado pelo teste de Tukey, verificou-se: 

• uma significância estatística de aproximadamente 100% para a 
interação meio e experiência em relação ao tempo, se 
correspondeu ao esperado; 

• uma significância de aproximadamente 99,9% para a interação 
meio e experiência em relação às técnicas empregadas, se 
podem ser utilizadas do meio físico para o digital; 

• uma significância de aproximadamente 100% para a interação 
meio e experiência em relação à interface com o usuário, se 
facilitou a resolução do jogo; e 

• uma significância de aproximadamente 100% para a interação 
meio e experiência em relação à interação humano-
computador, se é adequada. 

5.4 Resultados Qualitativos 
Em análise aos resultados qualitativos obtidos pelas respostas às 

perguntas qualitativas do questionário utilizado na aplicação deste 

estudo, pode-se observar que: 

• 100% das respostas indicaram que é mais fácil resolver o jogo 
de lógica no meio físico do que no digital, pois é mais fácil de 
visualizar todas as faces do cubo mágico, ter um melhor 
domínio do jogo de lógica, por ser mais fácil de manusear, por 
não cometer erros no manuseio do jogo de lógica, por possuir 
maior usabilidade, com movimentos de rotações mais 
intuitivos, por ser um ambiente mais familiarizado, ser mais 
fácil de memorizar a sequência dos movimentos, por ter mais 
controle dos movimentos, ser possível aplicar uma velocidade 
necessária para manipular o cubo mágico, ser mais fácil de 
visualizar o estado atual do jogo; 

• as vantagens em resolver o jogo de lógica no meio físico estão 
relacionadas à visualização de todas as faces do cubo mágico, 
na facilidade da localização das peças, na facilidade de 
manipulação dos movimentos, na facilidade de visualização 
para rotacionar o cubo mágico, na facilidade de manuseio do 
jogo de lógica, na realização do movimento exato conforme o 
esperado e o controle do jogo de lógica na mão, na agilidade de 
manipulação do cubo mágico, velocidade de retorno à uma 
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face, não é necessário adequar-se aos comandos de interface, a 
interface é natural; 

• 46,15% das respostas indicaram que não há vantagens em 
resolver o jogo de lógica no meio digital, porém, algumas 
vantagens pontuadas estão relacionadas ao poder jogar de 
qualquer lugar a partir de um dispositivo móvel, ao poder ser 
desenvolvido com mais agilidade por meio de atalhos, ao ter a 
opção de retornar uma opção errada, ao não precisar levar o 
jogo de lógica físico, o embaralhamento automático do jogo, 
não precisar comprar o jogo de lógica físico, facilidade em 
recomeçar o jogo; 

• 80,77% das respostas indicaram que não há desvantagens em 
resolver o jogo de lógica no meio físico, porém, algumas 
desvantagens pontuadas estão relacionadas às rotações que às 
vezes travam, dependendo da qualidade do cubo mágico, ao 
poder se atrapalhar na movimentação da peça, ao jogo de 
lógica poder quebrar, à impossibilidade do embaralhamento 
automático do jogo; 

• 100% das respostas indicaram alguma desvantagem em 
resolver o jogo de lógica no meio digital, sendo as mais 
persistentes não ser possível visualizar todas as faces do cubo 
mágico, a realização de comandos não esperados, a forma de 
movimentação é mais complexa, a visualização do jogo de 
lógica no meio digital é mais complexa, a dificuldade de se 
adequar aos comandos do teclado, o desconforto trazido pelas 
cores para a vista, o desenvolvimento do jogo de lógica no 
digital não é tão intuitivo, o cubo mágico fica estático na tela, a 
necessidade de manipular a interface para depois resolver o 
problema, a utilização da interface não é fácil, é necessário ter 
um dispositivo, software ou internet; 

• algumas críticas, sugestões e ideias foram apresentadas, todas 
elas em relação ao jogo de lógica no meio digital, como a 
utilização de teclados para os sujeitos de pesquisa sem 
experiência com este meio, que sejam mais intuitivos e mais 
fáceis de manipular, o travamento do cubo mágico em três 
faces, a possibilidade de poder visualizar as seis faces ao 
mesmo tempo, a possibilidade de voltar um movimento errado, 
a possibilidade de colocar um indicativo com setas, para saber 
qual o movimento que será realizado, utilização dos botões 
com setas e teclados mais fáceis de memorizar, ter uma 
legenda dos comandos e ter um feedback visual. 

6. DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 
Para a discussão dos resultados desta pesquisa foram considerados 

o perfil dos sujeitos de pesquisa que participaram da pesquisa, a 

estrutura física para ambos os grupos de pesquisa realizados e os 

resultados observados na seção 5. 

Para a análise da preferência do meio utilizado, verificou-se que 

100% dos sujeitos de pesquisa, com e sem experiência no 

manuseio do cubo mágico no meio digital, preferem resolver o 

jogo de lógica no meio físico se comparado ao meio digital. 

Para a análise da facilidade de resolução, verificou-se que 100% 

dos sujeitos de pesquisa, com e sem experiência no manuseio do 

cubo mágico no meio digital, possuem maior facilidade de 

resolução do jogo de lógica no meio físico se comparado ao meio 

digital. 

No meio digital com o recurso de touch, 61,54% dos sujeitos de 

pesquisa, com experiência na resolução do cubo mágico neste 

meio, verificaram que o tempo de execução do jogo de lógica 

correspondeu ao esperado e que 46,15% dos sujeitos de pesquisa, 

sem experiência, tiveram a mesma percepção. É possível verificar 

que os sujeitos de pesquisa que já têm experiência no 

desenvolvimento do cubo mágico no meio digital com o recurso 

de touch apresentam mais facilidade no manuseio se comparado 

com os que não possuem experiência, porém, com uma diferença 

pequena se observado a média de 4,77 (com experiência) para 

4,62 (sem experiência). 

No meio digital com o recurso do mouse, 23,08% dos sujeitos de 

pesquisa, com experiência na resolução do cubo mágico neste 

meio, verificaram que o tempo de execução do jogo de lógica 

correspondeu ao esperado e os mesmos 23,08%, sem experiência, 

tiveram a mesma percepção. É possível verificar que 

independente de terem ou não experiência no desenvolvimento do 

cubo mágico no meio digital com o recurso do mouse, apenas 

23,08% dos sujeitos de pesquisa apresentaram facilidade no 

manuseio do cubo mágico com uma média de 4 (com experiência) 

e de 3,69 (sem experiência). 

No meio digital com o recurso do teclado, 100% dos sujeitos de 

pesquisa, com experiência na resolução do cubo mágico neste 

meio, verificaram que o tempo de execução do jogo de lógica 

correspondeu ao esperado e que 0% dos sujeitos de pesquisa, sem 

experiência, tiveram a mesma percepção. É possível verificar que 

os sujeitos de pesquisa que já possuem experiência no 

desenvolvimento do cubo mágico no meio digital com o recurso 

do teclado, apresenta muita facilidade no seu manuseio se 

comparado com os que não possuem experiência, com uma 

diferença significativa se observado a média de 6,23 (com 

experiência) e 2 (sem experiência). 

As técnicas empregadas na resolução do cubo mágico no meio 

físico também foram utilizadas por 100% dos sujeitos de pesquisa, 

com experiência no meio digital, quando desenvolveram o jogo de 

lógica no meio digital e, 92,31% dos sujeitos de pesquisa, sem 

experiência, tiveram a mesma percepção. É possível verificar que 

independente da experiência que possuem na resolução do cubo 

mágico no meio digital, a grande maioria dos sujeitos de pesquisa 

utilizam as técnicas empregadas do meio físico para a resolução 

do jogo de lógica no digital, com uma média de 6,31 (com 

experiência) e 6,08 (sem experiência). 

As técnicas empregadas na resolução do cubo mágico no meio 

digital também foram utilizadas no meio físico por 100% dos 

sujeitos de pesquisa, com experiência no meio digital e, 53,85% 

dos sujeitos de pesquisa, sem experiência, tiveram a mesma 

percepção. É possível verificar que os sujeitos de pesquisa que já 

possuem experiências em resolver o cubo mágico no meio digital 

têm mais facilidade em utilizar as técnicas de resolução do cubo 

mágico do meio digital para o meio físico, com uma diferença de 

média de 6,31 (com experiência) e 4,62 (sem experiência). 

Para a análise da interface com o usuário com o recurso do touch, 

69,23% dos sujeitos de pesquisa, com experiência no meio digital, 

verificaram que a interface facilitou a resolução do cubo mágico 

no meio digital e, 84,62% dos sujeitos de pesquisa, sem 

experiência, tiveram a mesma percepção. É possível verificar que 

os sujeitos de pesquisa sem experiência no desenvolvimento do 

cubo mágico no meio digital com o recurso de touch apresentam 

mais facilidade no manuseio se comparado com os que possuem 

experiência, porém, com uma diferença pequena se observado a 

média de 5,23 (sem experiência) para 4,92 (com experiência). 

Para a análise da interface com o usuário com o recurso do mouse, 

23,08% dos sujeitos de pesquisa, com experiência no meio digital, 

verificaram que a interface facilitou a resolução do cubo mágico 

no meio digital e, 38,46% dos sujeitos de pesquisa, sem 

experiência, tiveram a mesma percepção. É possível verificar que 
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os sujeitos de pesquisa, sem experiência, no desenvolvimento do 

cubo mágico no meio digital com o recurso do mouse apresentam 

mais facilidade no manuseio se comparado com os que possuem 

experiência, com uma pequena diferença na média de 3,92 (com 

experiência) e 3,69 (sem experiência). Porém, para 69,23% dos 

sujeitos de pesquisa de ambos os grupos, o recurso do mouse não 

é um facilitador para a resolução do cubo mágico.  

Para a análise da interface com o usuário com o recurso do 

teclado, 84,62% dos sujeitos de pesquisa, com experiência no 

meio digital, verificaram que a interface facilitou a resolução do 

cubo mágico no meio digital e, 0% dos sujeitos de pesquisa, sem 

experiência, tiveram a mesma percepção. É possível verificar que 

os sujeitos de pesquisa, com experiência, no desenvolvimento do 

cubo mágico no meio digital com o recurso do teclado apresentam 

muito mais facilidade no manuseio se comparado com os sem 

experiência, com uma diferença significativa na média de 5,31 

(com experiência) e 2,31(sem experiência). 

Para a análise da interação humano-computador com o recurso do 

touch, 76,92% dos sujeitos de pesquisa, com experiência no meio 

digital, verificaram que a interação facilitou a resolução do cubo 

mágico no meio digital e, os mesmos 76,92% dos sujeitos de 

pesquisa, sem experiência, tiveram a mesma percepção. É 

possível verificar que independente de terem ou não experiência 

no desenvolvimento do cubo mágico no meio digital com o 

recurso do touch, 76,92% dos sujeitos de pesquisa percebem que a 

interação é um facilitador no manuseio do cubo mágico com uma 

média de 5,15 (com experiência) e de 5,23 (sem experiência). 

Para a análise da interação humano-computador com o recurso do 

mouse, 38,46% dos sujeitos de pesquisa, com experiência no meio 

digital, verificaram que a interação facilitou a resolução do cubo 

mágico no meio digital e, os mesmos 38,46% dos sujeitos de 

pesquisa, sem experiência, tiveram a mesma percepção. É 

possível verificar que independente de terem ou não experiência 

no desenvolvimento do cubo mágico no meio digital com o 

recurso do mouse, apenas 38,46% dos sujeitos de pesquisa 

verificaram que a interação é facilitadora no manuseio do cubo 

mágico com uma média de 4,23 (com experiência) e de 3,85 (sem 

experiência). 

Para a análise da interação humano-computador com o recurso do 

teclado, 100% dos sujeitos de pesquisa, com experiência no meio 

digital, verificaram que a interação facilitou a resolução do cubo 

mágico no meio digital e, apenas 23,08% dos sujeitos de pesquisa, 

sem experiência, tiveram a mesma percepção. É possível verificar 

que os sujeitos de pesquisa, com experiência, no desenvolvimento 

do cubo mágico no meio digital com o recurso do teclado 

verificam que a interação é uma facilitadora no manuseio se 

comparado com os sem experiência, com uma diferença 

significativa na média de 6,15 (com experiência) e 3,31(sem 

experiência). 

7. CONCLUSÕES E TRABALHOS 
FUTUROS 
Com base nos resultados observados nas discussões sobre a 

facilidade de resolver o cubo mágico, pode-se verificar que 100% 

dos sujeitos de pesquisa que participaram desta pesquisa não 

apenas acham mais fácil resolver o cubo mágico no meio físico 

como preferem resolver o jogo de lógica no meio físico se 

comparado com o meio digital independente da interação ser por 

touch, mouse ou teclado. Dessa forma, ficando perceptível a 

ausência do retorno tátil nos dispositivos de entrada e saída 

analisados para a interação humano-computador nas atuais 

interfaces utilizadas nesta pesquisa. 

Considerando a análise do tempo de resolução do cubo mágico, 

100% dos sujeitos de pesquisa resolveram o jogo de lógica no 

meio físico no tempo esperado. Além disso, quando considerados 

apenas a resolução do cubo mágico no meio digital, o tempo de 

execução do cubo mágico foi realizado com uma diferença de 

tempo significativo para todos os dispositivos considerados. Com 

destaque à resolução por meio do teclado no qual apresentou a 

maior diferença entre os tempos de resolução entre os sujeitos de 

pesquisa com e sem experiência, verificando que é o dispositivo, 

no meio físico, mais preferido pelos com experiência e o menos 

preferido com os sem experiência. Isso se deve ao fato de que os 

usuários com experiência já terem memorizado a sequência de 

comandos que devem ser executados para resolução de cada etapa 

do cubo mágico. 

Com base nos resultados observados nas discussões sobre a 

facilidade de resolução do cubo mágico no meio digital, pode-se 

verificar que a maioria dos sujeitos de pesquisa, sem experiência 

no meio digital, têm mais facilidade de resolver o cubo mágico 

com o recurso do touch e a grande maioria dos sujeitos de 

pesquisa, com experiência no meio digital, têm mais facilidade de 

resolver o jogo de lógica com o recurso do teclado. 

Com base nos resultados observados nas discussões sobre as 

técnicas empregadas na resolução do cubo mágico, pode-se 

verificar que a grande maioria dos sujeitos de pesquisa, com e sem 

experiência no meio digital, têm facilidade em utilizar as técnicas 

empregadas na resolução do cubo mágico do meio físico para o 

digital, o que não acontece no sentido inverso, onde os sujeitos de 

pesquisa que possuem experiência no meio digital utilizam com 

facilidade as técnicas empregadas na resolução do cubo mágico 

do meio digital para o físico e os sujeitos de pesquisa sem 

experiência tem menos facilidade de utilizar as técnicas 

empregadas do meio digital para o físico. 

Com base nos resultados observados nas discussões sobre a 

interface com o usuário, pode-se verificar que a grande maioria 

dos sujeitos de pesquisa possuem facilidade na resolução do cubo 

mágico com a interface que possui o teclado como recurso. E, a 

maioria dos sujeitos de pesquisa sem experiência no meio digital 

têm mais facilidade em resolver o jogo de lógica no meio digital 

com o recurso do touch. 

Com base nos resultados observados nas discussões sobre a 

interação humano-computador, pode-se verificar que a grande 

maioria dos sujeitos de pesquisa possuem facilidade na resolução 

do cubo mágico com a interação que possui o teclado como 

recurso, porém entendem que o touch como recurso interativo 

também é facilitador. E, a maioria dos sujeitos de pesquisa sem 

experiência no meio digital verificam que a interação é 

facilitadora para a resolução do jogo de lógica no meio digital 

com o recurso do touch. 

Os resultados qualitativos indicam que é mais fácil desenvolver o 

cubo mágico no meio físico em virtude da facilidade de 

visualização das faces do jogo, de manuseio dos movimentos e de 

uso intuitivo do raciocínio lógico envolvido. 

Para o desenvolvimento do cubo mágico, as vantagens e 

desvantagens indicam que há uma preferência maior para o 

desenvolvimento no meio físico se comparado ao do meio digital.  

O cubo mágico, tanto físico como digital, pode ser utilizado na 

educação para o desenvolvimento do cérebro das crianças e 
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adolescentes, pois sua prática ajuda a melhorar e a transformar a 

forma como o cérebro funciona. Porém, ainda é necessário que a 

interface com o usuário e a interação humano-computador do 

cubo mágico, no meio digital, seja mais atrativo, para que possa 

contribuir ainda mais para o desenvolvimento da aprendizagem e 

da educação de forma integral. 

Para dar continuidade ao desenvolvimento deste trabalho, outros 

segmentos de jogos de lógica como os jogos de tabuleiro, jogos de 

raciocínio lógico e matemática, jogos de estratégia, jogos tipo 

puzzle ou quebra-cabeças, entre outros, podem ser analisados 

quando desenvolvidos nos meios físico e digital, para análise da 

interface com o usuário e a interação humano-computador. 

Além disso, o desenvolvimento e a análise de jogos de lógica no 

meio digital com uso da realidade virtual podem ser considerados, 

pois, a visualização das próprias mãos no ambiente virtual, pode 

ser interessante. 
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ABSTRACT 
The Brazilian National Patient Safety Programme has the overall 

aim to reduce the occurrence of adverse events, such as pressure 

ulcers, in health care centers. Following this direction, it is 

essential that nurses have the correct preparation and 

fundamentation to prescribe effective preventive measures for 

each patient. In order to help health professionals to acquire 

expertise knowledge for a correct decision-making process related 

to pressure ulcers, this study aimed to evaluate a prototype 

application that provides personalized information to each patient 

about risk, prevention and/or classification of pressure ulcers. The 

application developed on the Android platform, was evaluated 

about technical and functional aspects. Results show that the 

system is appropriate in the Software Engineering attributes, as 

well as attributes related to high portability and easy access, 

which represents an important tool to assist the diffusion process 

of evidence-based practices for the prevention of pressure ulcers. 

RESUMO 
O Programa Nacional de Segurança do Paciente tem como 

objetivo geral reduzir a ocorrência de eventos adversos em 

instituições de saúde, como, por exemplo as úlceras por pressão. 

Para isso, é fundamental que o enfermeiro esteja preparado e 

fundamentado para prescrever medidas de prevenção efetivas para 

cada paciente. Com o intuito de auxiliar os profissionais de saúde 

frente à aquisição de conhecimento especializado e frente ao 

processo de tomada de decisão dos cuidados das UP, esta 

pesquisa visou avaliar um aplicativo-protótipo que fornece 

informações personalizadas de cada paciente quanto ao risco, 

prevenção e/ou classificação da UP. O aplicativo desenvolvido na 

plataforma Android, passou por uma avaliação de qualidade 

técnica e funcional. A partir da análise dos resultados obtidos, 

concluiu-se que o sistema desenvolvido foi considerado adequado 

nos quesitos de Engenharia de Software, além de apresentar alta 

portabilidade e fácil acesso, representando uma importante 

ferramenta para auxiliar no processo de difusão das práticas 

baseadas em evidências para a prevenção das úlceras por pressão. 

Categories and Subject Descriptors 
J.3 [Life and medical sciences]: Health 

H.3.4 [Information storage and retrieval]: Systems and Software - 

Performance evaluation (efficiency and effectiveness). 

General Terms 
Algorithms, Performance, Reliability, Security.. 

Keywords 
Informática em Enfermagem; Informática em saúde; Segurança do 

paciente; Software. 

1. INTRODUÇÃO 
A segurança do paciente é um tema que tem sido amplamente 

divulgado na área da saúde e na população em geral. Pensando 

nisso e na importância do tema para a qualificação do cuidado, o 

Ministério da Saúde e ANVISA lançaram a Portaria nº 529 de 1º 

de Abril de 2013, a qual institui o Programa Nacional de 

Segurança do Paciente e tem por objetivo geral contribuir para a 

qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos 

de saúde do território nacional. 

No Art. 4º § I da referida portaria, Segurança do Paciente é 

definida como: “redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano 

desnecessário associado ao cuidado de saúde”. Dentre os danos 

que a portaria prevê está a prevenção de Úlcera por Pressão (UP) 

[5]. 

As UP são caracterizadas pela lesão da integridade da pele e/ou 

tecido subjacente. Os cuidados preventivos e de tratamento das 

UP estão relacionados principalmente à equipe de enfermagem. O 

enfermeiro, como líder da equipe, é responsável pela identificação 
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da melhor prática de cuidar a ser estabelecida para cada paciente 

[14].  

Em muitas instituições de saúde a incidência de UP é utilizada 

como um indicador da qualidade dos cuidados relacionados à 

assistência de enfermagem [12].  

Gabriel e colaboradores [12] ressaltam que a incidência de UP 

enquanto indicador de qualidade deve ser utilizado para reavaliar, 

replanejar e reorganizar as atividades da equipe de enfermagem.  

Um mecanismo efetivo de melhoria da qualidade nos serviços de 

saúde é o incentivo na educação profissional; a participação e 

capacitação na vida profissional e o apoio institucional [9].  

Tecnologias computacionais educativas podem auxiliar nessa 

capacitação profissional. Essas tecnologias tem causado 

significativo impacto no processo de ensino e de aprendizagem, 

tanto no âmbito de formação quanto para a atualização 

profissional. Além disso, recursos computacionais são capazes de 

armazenar um grande volume de informações, são passíveis de 

portabilidade, adaptação e ampla abrangência [16].  

Com o intuito de auxiliar os profissionais de saúde e estudantes de 

Enfermagem frente à aquisição de conhecimento especializado e 

frente ao processo de tomada de decisão dos cuidados das UP, 

esta pesquisa visou avaliar um aplicativo-protótipo educacional 

denominado UpCare. Este aplicativo é responsável por fornecer 

informações personalizadas de cada paciente quanto ao risco, 

prevenção e/ou classificação da UP.   

Optou-se em utilizar o aplicativo em dispositivos móveis, uma vez 

que a sua principal característica é a quebra da limitação da 

mobilidade. Essa qualidade é fundamental para recursos 

empregados na assistência à saúde, considerando as 

peculiaridades do trabalho desempenhado pelos profissionais 

dessa área, visto que esses se deslocam, frequentemente, dentro 

das instituições em que trabalham [11,17]. 

O aplicativo-protótipo avaliado nesta pesquisa pode ser utilizado 

por profissionais e estudantes de Enfermagem na prática 

assistencial e/ou no processo de aquisição de conhecimento 

especializado. 

Este artigo está organizado da seguinte maneira: na Seção 2 é 

apresentado o objetivo principal deste trabalho; na Seção 3 é 

apresentada a fundamentação teórica; na Seção 4 são apresentados 

os métodos considerados para o desenvolvimento e avaliação do 

aplicativo proposto UpCare; os resultados obtidos são discutidos 

na Seção 5; por fim, as principais conclusões são apresentadas na 

Seção 6. 

2. OBJETIVO 
O objetivo deste artigo é descrever a avaliação de um aplicativo-

protótipo segundo os critérios de avaliação de software junto a 

especialistas de Enfermagem e especialistas de Computação. 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
O presente artigo enfoca duas temáticas principais: i) práticas 

baseadas em evidências; e ii) engenharia e qualidade de software. 

Ambos os conceitos serão abordados nas próximas subseções. 

3.1 Prática baseada em evidência 
O conceito da Prática Baseada em Evidência (PBE) surgiu na 

literatura a partir da década de 90, oriundo da área médica, e se 

apresentou como uma nova forma de exercer a prática assistencial, 

com base em evidências e não em tradições, mitos ou preferência 

pessoal [6]. 

Por definição, a PBE compreende “o uso consciente, explicito e 

criterioso da melhor evidência atual para a tomada de decisão 

sobre o cuidar individual do paciente”. Em um processo que 

integre a competência clínica individual com os resultados de 

pesquisas cientifica [3,8]. 

A PBE é vista como um novo paradigma assistencial e 

pedagógico, e suas ferramentas, quando bem usadas, podem gerar 

uma assistência de qualidade e redução dos custos dos serviços de 

saúde [6].  

Nesse sentido, a PBE é uma abordagem de solução de problema 

frente à tomada de decisão. A PBE incorpora resultados de 

pesquisas e outras evidências para o embasamento ou 

justificativas para uma forma mais adequada de se realizar uma 

intervenção [6]. A busca pela melhor intervenção envolve a 

definição de um problema, a busca e a avaliação crítica das 

evidências disponíveis, a implementação das evidências na prática 

e a avaliação dos resultados obtidos [13,17]. 

Além dos benefícios que as PBE podem trazer para a prática 

clínica, é notório o impacto dessa abordagem sobre a política e o 

ensino [7].    

As PBE podem auxiliar efetivamente na educação profissional e 

na formação de uma cultura de melhoria contínua. Essa 

abordagem tem como propósito encorajar a utilização de 

resultados de pesquisas científica na assistência à saúde prestada 

nos diversos níveis de atenção, reforçando a importância da 

pesquisa para a prática clínica [17]. 

A utilização de intervenções clínicas a partir de recomendações 

baseadas em evidências pode melhorar a qualidade do 

atendimento. No entanto, a introdução das PBE na prática 

hospitalar é custosa devido à quantidade e complexidade de 

informações disponíveis na literatura, o que torna fundamental a 

aplicação de abordagens para facilitar e agilizar o acesso ao 

conhecimento pelo enfermeiro [17]. 

Tecnologias de informação podem auxiliar nesse processo de 

adoção das PBE [16]. Além dos recursos tecnológicos, outra 

ferramenta importante no processo de adoção do modelo da PBE 

na prática assistencial são as diretrizes clínicas, desenvolvidas a 

partir da análise dos resultados das pesquisas existentes e das 

opiniões de especialistas [27]. 

No que diz respeito à prevenção e tratamento de UP, existem 

várias diretrizes internacionais disponíveis para nortear a prática 

clínica e subsidiar a estruturação de protocolos na área. No Brasil, 

mesmo que as pesquisas e publicações sobre UP estejam em 

crescente expansão nos últimos anos, ainda não há resultados 

suficientes para a proposição de recomendações nacionais [27].  

Entretanto, especialistas brasileiros da área utilizam as diretrizes 

internacionais para fazer recomendações e as consideram válidas 

no escopo da saúde brasileira [6,24,10,19]. 

3.2 Engenharia e qualidade de software 
Software é uma das mais importantes tecnologias no cenário 

mundial. Nos últimos 50 anos, o software passou de uma 

ferramenta especializada em análise de informações para uma 

ferramenta de resolução de problemas [22].  

A Engenharia de Software guia um processo de desenvolvimento 

adaptável e ágil que conduza a um resultado de alta qualidade e 
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que atenda as necessidades daqueles que usarão o produto final 

[22]. 

A qualidade de software passou a receber maior atenção quando  

passou a fazer parte da maioria das atividades diárias. Na década 

de 1990, observou-se que bilhões de dólares estavam sendo 

desperdiçados em razão de softwares que não cumpriam 

adequadamente as funções a que eram destinados. Na virada do 

século, houve uma mobilização para trabalhar contra esse 

desperdício [22]. 

Nesse sentido, Pressman [22] define qualidade de software como 

“uma gestão de qualidade efetiva aplicada de modo a criar um 

produto útil que forneça valor mensurável para aqueles que o 

produzem e para aqueles que o utilizam”.  

Segundo o autor acima mencionado [22], há alguns quesitos que 

devem ser considerados para avaliação da qualidade de software, 

tais como funcionalidade, usabilidade, confiabilidade, eficiência, 

manutenibilidade e portabilidade. 

Esses quesitos têm por objetivo abranger todos os aspectos, 

internos e externos, de qualidade de software. Esses parâmetros 

avaliam a adequabilidade do sistema tanto do ponto de vista do 

usuário e de qualidade dos resultados, quanto do ponto de vista da 

sua engenharia de construção [22]. Para melhor entender o 

significado de cada uma dessas características, utilizou-se a 

definição de Pressman, a saber: 

• Funcionalidade: conjunto de atributos que evidenciam a 

existência de um conjunto de funções e suas propriedades 

específicas; 

• Usabilidade: conjunto de atributos que evidenciam o esforço 

necessário para utilizar o software, bem como o julgamento 

individual desse uso por um conjunto de usuários; 

• Confiabilidade: conjunto de atributos que evidenciam a 

capacidade do software de manter seu nível de desempenho 

sob condições estabelecidas durante um período de tempo 

estabelecido; 

• Eficiência: conjunto de atributos que evidenciam o 

relacionamento entre nível de desempenho do software e a 

quantidade dos recursos usados; 

• Manutenibilidade: conjunto de atributos que evidenciam o 

esforço necessário para fazer modificações especifica do 

software; 

• Portabilidade: conjunto de atributos que evidenciam a 

capacidade do software ser transferido de um ambiente para 

outro. 

4. MÉTODO 
4.1 Tipo de estudo 
Trata-se de uma pesquisa descritiva/exploratória que visa avaliar  

um aplicativo móvel para auxiliar enfermeiros no processo de 

prevenção e classificação das UP [21].  

4.2 Método de desenvolvimento 
O aplicativo-protótipo UpCare foi proposto e desenvolvido por 

pesquisadores (mestrandos e doutorandos) das áreas de 

Enfermagem e Computação da Universidade Federal de São 

Carlos e da Universidade de São Paulo.  

O processo de desenvolvimento de software é composto por cinco 

fases [22]. A quinta e última fase do desenvolvimento diz respeito 

a avaliação da qualidade técnica do software, que envolve quatro 

etapas distintas: 

• Etapa I) Desenvolvimento dos questionários de avaliação;  

• Etapa II) Validação de conteúdo dos questionários de 

avaliação; 

• Etapa III) Elaboração dos estudos de casos para aplicação dos 

testes; 

• Etapa IV) Aplicação dos instrumentos para avaliação da 

qualidade de software.  

4.2.1 Etapa I) Desenvolvimento dos questionários de 

avaliação 

Nesta etapa foram desenvolvidos dois questionários baseados no 

estudo de Sperandio [26], que avalia as características de 

funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, 

manutenibilidade e portabilidade do aplicativo. 

Para a elaboração dos questionários, utilizou-se a ferramenta para 

construção e aplicação de pesquisa online “Google Forms”. 

Optou-se pela escala do tipo Likert, por se tratar de uma escala 

que verifica o grau de concordância do indivíduo frente assertivas 

que apresentem algo de favorável ou desfavorável em relação a 

um objeto. 

4.2.2 Etapa II) Validação de conteúdo dos 

questionários de avaliação 

Os questionários desenvolvidos passaram por um teste de 

validade de conteúdo. Para isso, os questionários foram 

submetidos à avaliação de um comitê de especialistas. Esse comitê 

foi formado por seis juízes, três especialistas em Enfermagem e 

três especialistas em Computação, com formação mínima em nível 

de mestrado ou dois anos de experiência profissional.   

Para o teste de validade de conteúdo, utilizou-se um instrumento 

específico com a finalidade de avaliar a compreensão, clareza, 

dificuldades e aparência geral do instrumento. Para mensurar a 

validade de conteúdo dos instrumentos foi realizada uma análise 

qualitativa. A avaliação foi aplicada inicialmente de maneira 

individual e independente pelos juízes, seguida por uma discussão 

em grupo para identificar pontos controversos [15,1]. 

Após a validação do conteúdo, as modificações nos instrumentos 

propostas pelo comitê de especialistas foram realizadas. Desse 

modo, foram modificadas duas questões no questionário 

destinadas aos enfermeiros e adicionada uma questão no 

questionário destinada aos especialistas em Computação. Os 

questionários validados foram aplicados para avaliar o aplicativo 

foco desta pesquisa.   

4.2.3 Etapa III) Elaboração dos estudos de casos 

para aplicação dos testes 

Para que os avaliadores do protótipo pudessem responder ao 

questionário de avaliação, foram construídos quatro estudos de 

caso: dois para enfermagem e outros dois para computação. Foi 

utilizada uma linguagem simples, clara e objetiva para manter a 

atenção dos avaliadores, facilitando o entendimento e a 

memorização dos dados apresentados.   

Os estudos de caso foram entregues aos avaliadores e continham 

as informações necessárias para guiar uma avaliação fictícia pelo 

APP. Ao final da consulta guiada pelo estudo de caso, os 

avaliadores responderam aos questionários  de avaliação do APP. 
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As respostas obtidas nas avaliações foram tabuladas de acordo 

com a frequência.  

4.2.4 Etapa IV) Aplicação dos instrumentos para 

avaliação da qualidade de software 

A avaliação do APP foi realizada por uma comissão de juízes 

especialistas, nesse caso especificamente, especialistas de 

Enfermagem e especialistas de Computação. A Norma Brasileira 

ABNT ISO/IEC 25062:2011 recomenda uma amostragem mínima 

de oito participantes, para cada categoria, portanto neste estudo 

foram selecionados 16 avaliadores, a saber:  

• oito especialistas de Enfermagem com no mínimo dois anos 

de experiência profissional ou mestrado; e  

• oito especialistas de Computação com no mínimo dois anos 

de experiência profissional ou mestrado, nas áreas de 

inteligência artificial, mineração de dados e/ou engenharia de 

software.   

Os quesitos considerados na avaliação do APP são os utilizados 

em Engenharia de Software, tais como funcionalidade, 

usabilidade, confiabilidade, eficiência, manutenibilidade e 

portabilidade [22]. Esses quesitos objetivam abranger todos os 

aspectos de qualidade do software, internos e externos. Os 

referidos parâmetros avaliam a adequabilidade do sistema tanto do 

ponto de vista do usuário e da qualidade dos resultados, quanto do 

ponto de vista da sua engenharia de construção.   

Os juízes especialistas em Enfermagem avaliaram os aspectos: 

funcionalidade, usabilidade, confiabilidade e eficiência. Já os 

especialistas da área computacional avaliaram além dos aspectos 

referentes à funcionalidade, usabilidade, confiabilidade e 

eficiência do aplicativo, também avaliaram os quesitos de 

manutenibilidade e portabilidade do APP.    

Para analisar os resultados obtidos nas avaliações foram 

empregadas técnicas da estatística descritiva, como, média e 

desvio padrão [25]. 

4.3 Procedimentos éticos 
Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em 

Seres Humanos da UFSCar, sob nº de parecer 393.976 (Anexo I), 

atendendo as exigências da Resolução 466/12 [4]. 

5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS 
RESULTADOS 

5.1 Apresentação do aplicativo-protótipo 

No contexto da Engenharia de Software, a prototipação é um 

processo que capacita o desenvolvedor criar um modelo do 

produto final que será posteriormente desenvolvido [22]. 

Os protótipos podem ser de baixa, média e alta fidelidade. O 

protótipo de alta fidelidade é mais similar ao produto final, pois é 

um programa que executa parte ou todas as funções desejadas, 

mas tem características que serão melhoradas no produto final 

[22]. 

Nesse sentido, o protótipo avaliado nesta pesquisa e denominado 

UpCare é de alta fidelidade, uma vez que é altamente funcional. 

As avaliações de qualidade funcional e técnica têm por objetivo 

identificar as características que precisam ser melhoradas para a 

construção do produto final. 

O aplicativo-protótipo, foco desta pesquisa, tem por objetivo 

avaliar o risco para desenvolver UP, avaliar e classificar as UP 

existentes. 

Para avaliar o risco para desenvolver UP, utilizou-se como base a 

escala de Braden, por ser a escala mais utilizada e recomendada 

para a realidade do Brasil. As telas referente a avaliação do risco, 

a escala de Braden e a resposta final, podem ser vistas na Figura 

1. 

    

Figura 1. Tela inicial “Escala de Braden” e tela final com 
resultado da consulta. São Carlos, SP, Brasil, 2014. 

Após finalizar a consulta na escala de Braden e obter o possível 

risco para desenvolver UP, o usuário é direcionado para o 

processo de “Inspeção da pele”, onde deve responder a pergunta: 

“O paciente apresenta úlcera por pressão?”. Nesse momento basta 

informar “sim” ou “não”. No caso de resposta negativa, o usuário 

é direcionado diretamente para a lista de recomendações de 

cuidados preventivos. Se o paciente avaliado possuir UP, o APP 

dispõe de recursos para auxiliar o profissional na classificação 

correta da UP existente. 

Um dos recursos que o sistema oferece ao usuário é a 

classificação automática baseada em imagem. Nesta abordagem, o 

usuário precisa capturar uma foto do local da lesão utilizando o 

aplicativo UpCare. O sistema irá processar a imagem e de acordo 

com um algoritmo de processamento de imagens que leva em 

consideração a similaridade da imagem de consulta em 

comparação com um banco de imagens, fará uma sugestão do 

provável estágio da UP avaliada. O usuário tem a opção de 

escolher se a recomendação baseada na imagem é adequada 

(confirmar) ou não (alterar) (Figura 2).  

Caso o usuário prefira poderá inserir a classificação da UP 

manualmente no sistema. Nessa abordagem, o APP fornece 

suporte à decisão para o usuário por meio da disponibilização das 

definições de cada estágio segundo a National Pressure Ulcer 

Advisory Panel (NPUAP), bem como de imagens ilustrativas de 

cada estágio das UP (Figura 2). 
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Figura 2. Classificação automática da UP e definições dos 
estágios. São Carlos, SP, Brasil, 2014. 

Ao finalizar a avaliação do risco e/ou a classificação das UP, o 

usuário é direcionado para as recomendações de cuidados (Figura 

3). Nesta fase, o sistema realiza uma busca em seu banco de dados 

para identificar os cuidados relacionados às características do 

paciente avaliado.  

   

Figura 3. Lista com recomendações de cuidados e relatório 
final gerado. São Carlos, SP, Brasil, 2014. 

O banco de dados do aplicativo UpCare foi construído baseado 

nas recomendações do guideline “Prevention and Treatment of 

Pressure Ulcers: Quick Reference Guide” (NPUAP, EPUAP e 

PPPIA, 2014). Além dos cuidados preventivos, alguns cuidados 

gerais para pacientes que já apresentem UP foram selecionados 

(Figura 3). 

5.2 Avaliação do aplicativo-protótipo 
O aplicativo UpCare foi avaliado por um comitê de especialistas. 

Essa avaliação considerou os quesitos utilizados em Engenharia 

de Software.  

Segundo Rocha e Baranauskas [23], a avaliação tecnológica 

quando realizada pelo usuário final do sistema é de grande valia. 

Assim, os desenvolvedores podem conhecer os problemas 

encontrados e podem melhorá-los para uma melhor usabilidade.  

Nesse escopo, além dos especialistas de Computação, 

responsáveis por avaliar a qualidade técnica do sistema, também 

foram realizados testes com especialistas de Enfermagem.   

A função de gerente de teste foi assumida por uma das 

pesquisadoras da area de enfermagem, a qual, além de organizar e 

registrar os feedbacks obtidos nos testes, também foi responsável 

pela observação do no processo de avalição. Nesse contexto, 

pode-se considerar que foi utilizada uma estratégia de teste alfa 

que, segundo Pressman [22], é conduzido pelo cliente no 

ambiente do desenvolvedor, com este observando o usuário e 

registrando erros e problemas de uso. 

Para realizar a avaliação do aplicativo-protótipo, cada avaliador 

recebeu um “estudo de caso” que o guiaria por uma consulta 

simulada no APP. Somente no final da consulta, os avaliadores 

recebem o questionário de avaliação para responder. 

Como mencionado anteriormente, os questionários de avaliação 

utilizados foram desenvolvidos e aplicados na ferramenta “Google 

Forms”, para as respostas das questões utilizou-se uma escala do 

tipo Likert, como pode ser visto nas Figuras 4 e 5. 

 

Figura 4. Questionário de avaliação do APP utilizado pelos 
especialistas de Computação. São Carlos, SP, Brasil, 2014. 

A Figura 4 mostra o cabeçalho do questionário utilizado pelos 

especialistas da área computacional e a primeira questão presente 

no questionário. O questionário aplicado com os especialistas de 

Computação foi formado por 16 questões, e o questionário 

utilizado pelos especialistas da área da saúde foi constituído por 

10 questões. 

Na Figura 5, pode-se ver o cabeçalho do questionário utilizado 

pelos especialistas da área da saúde e a primeira questão presente 

no questionário.  



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

196

 

Figura 5. Questionário de avaliação do APP utilizado pelos 
especialistas de Enfermagem. São Carlos, SP, Brasil, 2014. 

Os resultados obtidos na avaliação do APP serão apresentados e 

discutidos em dois grupos: 

• Avaliação dos especialistas da área computacional; e 

• Avaliação dos especialistas da área de Enfermagem.  

5.2.1 Avaliação dos especialistas da área 

computacional  

A partir das respostas das avaliações do comitê de especialistas da 

área computacional obtiveram-se os dados apresentados nas 

Tabelas 1 e 2.  

A escala de likert utilizada nos formulários permitia respostas 

entre um (discordo fortemente) a cinco (concordo fortemente). A 

pontuação três foi indicada em casos de dúvida se concorda ou 

discorda ou se o avaliador não se sentisse apto para respondê-la. 

As pontuações iguais ou superiores a quatro foram consideradas 

como o sistema estar adequado para o critério avaliado. 

Tabela 1. Média de todas as respostas obtidas para cada 
especialista de Computação. 

Avaliador Média das respostas 

1 4,2 

2 4,3 

3 4,5 

4 4,8 

5 4,6 

6 4,9 

7 4,7 

8 4,9 

Média 
total 

4,6 

Quando calculada a média de todas as respostas por avaliador de 

Computação, as pontuações variaram entre 4,2 a 4,9. Nessa 

perspectiva, o sistema foi considerado adequado por todos os 

avaliadores (Tabela 1). 

Uma segunda análise das avaliações foi realizada por meio da 

média das respostas dos diferentes avaliadores para uma mesma 

questão. Essas médias variaram entre 4,1 a 5 (Tabela 2). 

Com o objetivo de identificar a concordância (ou divergência) 

entre as respostas dos avaliadores quando analisado um mesmo 

aspecto, calculou-se o desvio padrão. O desvio padrão 

concentrou-se entre 0 (quando não houve divergência) e 1,4 (para 

maiores divergências nas respostas).  

Tabela 2. Média e desvio padrão das respostas dos 
especialistas de Computação para cada questão. 

Afirmativas Média das 
respostas 

Desvio 
padrão 

1.1) O software é preciso na 
execução de suas funções 
(funcionalidade) 

4,8 0,5 

1.2) O software executa o que foi 
proposto  de forma correta 
(funcionalidade) 

4,8 0,5 

1.3) O software dispõe de segurança 
de acesso através de senhas 
(funcionalidade) 

5 0 

2.1) O software reage 
adequadamente quando ocorrem 
falhas (confiabilidade) 

4,1 1 

2.2) O software informa ao usuário 
a entrada de dados inválidos 
(confiabilidade) 

4,6 0,7 

3.1) É fácil entender o conceito e a 
aplicação do software (usabilidade) 

4,6 0,7 

3.2) É fácil de aprender a usar o 
software (usabilidade) 

4,8 0,5 

3.3) O software oferece ajuda de 
forma clara (usabilidade) 

4,6 0,7 

3.4) É fácil operar e controlar o 
software (usabilidade) 

4,8 0,5 

4.1) O tempo de execução do 
software é adequado (eficiência) 

4,8 0,5 

4.2) Os recursos disponibilizados 
são adequados (eficiência) 

5 0 

5.1) É fácil encontrar uma falha 
quando ocorre (manutenibilidade) 

4,1 1,1 

5.2) É fácil modificar e adequar o 
software quando necessário 
(manutenibilidade) 

4,6 0,7 

5.3) É fácil testar quando há 
alterações no software 

(manutenibilidade) 

4,8 0,5 

6.1) É fácil adaptar o software para 
outros ambientes (portabilidade) 

4,8 0,5 

6.2) É fácil instalar o software em 
outros dispositivos (portabilidade) 

4,4 1,4 

Média total 4,6  

Para melhor entender os valores obtidos, as questões que 

obtiveram maior desvio padrão serão detalhadas a seguir. 

A Questão 2.1 que avalia o parâmetro confiabilidade obteve três 

avaliações com respostas 3. Esse valor pode ser explicado pelo 
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fato de que em alguns testes não ocorreram falhas e os avaliadores 

não se sentiram aptos para responder tal questão. As respostas dos 

demais avaliadores estiveram em sua maioria na pontuação cinco 

(pontuação máxima). 

A Questão 5.1 (manutenibilidade) obteve uma maior variação das 

respostas, o que condiz com o desvio padrão obtido de 1,1. Assim 

como a Questão 2.1, esse valor pode ser explicado pelo fato de 

que em algumas avaliações com os especialistas de Computação 

não ocorreram falhas, desse modo os avaliadores não puderam 

testar com precisão esse aspecto. Para a resolução dessa questão, 

em teste futuro será incluindo uma simulação de falha nos estudos 

de casos. 

A Questão 6.2 foi a que obteve o maior desvio padrão (1,4), uma 

vez que um dos avaliadores pontuou essa questão como um 

(discordo fortemente). O avaliador justificou essa resposta pelo 

fato do APP ter sido desenvolvido somente na plataforma Android 

impedindo sua instalação em aparelhos que utilizem outro sistema 

operacional. Os outros avaliadores consideram o APP altamente 

portável pelo fato de poder ser instalado em qualquer dispositivo 

Android facilmente.  

Mesmo assim, para a uma abrangência e portabilidade maior, 

deve-se desenvolver a versão final do APP em tecnologia que 

permita que a solução seja instalada em outros sistemas 

opercionais, tais como iOS e Windows Phone.  

5.2.2 Avaliação dos especialistas da área de 

Enfermagem 

As avaliações do comitê de especialistas de Enfermagem 

obtiveram as respostas apresentados nas Tabelas 3 e 4. 

Seguindo o modelo da avaliação dos especialistas de Computação, 

a escala utilizada pelos enfermeiros também permitia respostas 

entre um a cinco. As pontuações igual ou superior a quatro foram 

consideradas como o sistema estar adequado no critério avaliado. 

Quando calculada a média de todas as respostas por avaliador 

enfermeiro(a) às pontuações foram todas cinco. Desse modo, o 

sistema foi considerado adequado em todos os quesitos por todos 

os avaliadores (Tabela 3). 

Tabela 3. Média de todas as respostas obtida para cada 
especialista de Enfermagem. 

Avaliador Média das respostas 

1 5 

2 5 

3 5 

4 5 

5 5 

6 5 

7 5 

8 5 

Média 
total 

5 

Do mesmo modo, as médias obtida pelas respostas dos diferentes 

avaliadores para uma mesma questão também foram cinco. A 

média cinco significa que todos os avaliadores deram pontuação 

máxima para todos os parâmetros avaliados. Nesse caso, o desvio 

padrão para todas as questões foi zero (não houve divergência) 

(Tabela 4).  

Nesse sentido, o sistema foi considerado adequado nos quesitos 

de funcionalidade, confiabilidade, usabilidade e eficiência, 

quando avaliados pelos especialistas da área da saúde. 

Tabela 4. Média e desvio padrão das respostas de todos os 
especialistas de Enfermagem para cada questão. 

Afirmativas Média das 
respostas 

Desvio 
padrão 

1.1) O software dispõe das principais 
funções necessárias para avaliar o 
risco, classificar uma úlcera por 
pressão (UP) e recomendar cuidados 
preventivos para UP (funcionalidade) 

5 0 

1.2) O software é preciso na execução 
de suas funções (funcionalidade) 

5 0 

1.3) O software dispõe de segurança 
de acesso através de senhas 
(funcionalidade) 

5 0 

2.1) O software reage adequadamente 
quando ocorrem falhas 
(confiabilidade) 

5 0 

2.2) O software informa ao usuário a 
entrada de dados inválidos 
(confiabilidade) 

5 0 

3.1) É fácil entender o conceito e a 
aplicação do software (usabilidade) 

5 0 

3.2) É fácil de aprender a usar o 
software (usabilidade) 

5 0 

3.3) O software oferece ajuda de 
forma clara (usabilidade) 

5 0 

4.1) O tempo de execução do software 

é adequado (eficiência) 
5 0 

4.2) Os recursos disponibilizados no 
software são adequados (eficiência) 

5 0 

Média total 5  

O desenvolvimento de tecnologias para a área da saúde é de 

grande importância, pois essa ferramenta tem sido amplamente 

difundida e considerada uma revolução tecnológica em diferentes 

áreas [2]. 

Nesse escopo, pode-se ressaltar a importância do desenvolvimento 

de trabalhos multidisciplinares, o qual possibilita o 

desenvolvimento de tecnologias para a área da saúde integrando 

conhecimentos de enfermagem e computação. 

Entre as limitações identificadas no APP, pode-se destacar o fato 

do aplicativo ter sido desenvolvido apenas na plataforma Android. 

Apesar de ser a plataforma mais amplamente utilizada no Brasil e 

o no mundo, parte dos avaliadores apontaram a necessidade de 

expandir a solução para aparelhos com outros sistemas 

operacionais. Tecnologias para permitir que uma mesma solução 

seja adaptada para vários sistemas operacionais com baixo custo 

estão disponíveis e deverão ser utilizadas em trabalho futuro.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O aplicativo-protótipo passou por avaliações de qualidade técnica 

e funcional. Desse modo, foi possível avaliar os aspectos de 

funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, 

manutenibilidade e portabilidade. A avaliação foi realizada por 

um comitê composto por especialistas de Computação e de 

Enfermagem. 

Na avaliação realizada pelos especialistas de Computação, 

alcançou-se média por questões entre 4,1 a 5, o que evidenciou a 

adequabilidade do sistema. Para avaliar a concordância entre 

diferentes avaliadores, também analisou-se o desvio padrão das 

respostas obtidas. Um estudo detalhado das respostas dos 

avaliadores para cada questão foi realizado. Assim, questões que 

obtiveram pontuações igual ou menor que três serão estudadas, 

melhoradas e reavaliadas em trabalho futuro.  

Na avaliação realizada pelos especialistas de Enfermagem, 

obteve-se média 5 para todas as questões, o que evidenciou a 

adequabilidade do sistema do ponto de vista dos profissionais 

enfermeiros. A média cinco (valor máximo na avaliação) também 

evidenciou a concordância entre os diferentes avaliadores. 

Após a realização de todo o processo de desenvolvimento e obtido 

o feedback dos testes realizados, a equipe visa prosseguir com o 

desenvolvimento do APP no sentido de aprimorar suas funções e 

conteúdo.  

Ademais, o projeto ainda prevê a realização de novos testes para 

avaliação da usabilidade atrelada aos objetivos educacionais e 

assistenciais.  

O objetivo final desse projeto, portanto, concentra-se em oferecer 

um aplicativo de qualidade para que estudantes e profissionais de 

Enfermagem possam utilizá-lo como recurso capaz de 

complementar o ensino e a prática assistencial no que diz respeito 

a prevenção e classificação das UP. 
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ABSTRACT 
This article presents the results of the impact on the development 

of higher order cognitive skills in analysis processes and 

evaluation of educational software "The Natomy´s Journey Game” 

to integrate a thematic curricular unit for the subject of Natural 

Sciences, fifth year of basic education of special school for 

children with visual impairment "Santa Lucia". Content and skills: 

To this end a methodology of implementation that is 

operationalized in a "kit of cognitive tasks" which is a set of 

structured learning activities that use the game in the teaching of 

natural sciences was designed from two perspectives. We design 

pre-experimental research of time series with one experimental 

group and two used impact measurements. The results provide 

baseline data and evidence that the curricular integration of the 

game, at least in this group, allowing further development of 

higher order skills in analysis processes and evaluation 

RESUMEN 
Este articulo presenta los resultados del impacto en el desarrollo 

de habilidades cognitivas de orden superior, en los procesos de 

análisis y evaluación, del software educativo “Viaje a Natomía” al 

integrarlo curricularmente a una unidad temática, de la asignatura 

de Ciencias Naturales, de 5° año de enseñanza básica del Colegio 

especial para niños con discapacidad visual “Santa Lucía”. Para 

este fin se diseñó una propuesta metodológica de implementación 

que se operativiza en un “kit de tareas cognitivas” que es un 

conjunto de actividades de aprendizaje que articula el uso del 

videojuego en la enseñanza de las ciencias naturales desde dos 

perspectivas: contenido y habilidades. Se utilizó un diseño de 

investigación pre-experimental de serie cronológica con grupo 

único de experimentación y con dos mediciones de impacto. Los 

resultados proporcionan datos iniciales y la evidencia de que la 

integración curricular del videojuego, al menos en este grupo, 

permitió un mayor desarrollo de habilidades de orden superior, en 

los procesos de análisis y evaluación. 

KEYWORDS  

Videojuegos, metodo multisensorial, habilidades cognitivas, 

discapacidad visual, integración curricular, aprendizaje de la 

ciencia. 

1. INTRODUCCIÓN 
Los videojuegos basados en computador representan una 

alternativa que han penetrado distintas áreas de la educación, 

sobre todo en su uso en el aula y con distinto tipos de usuarios. 

De esta forma, en los últimos años varias aplicaciones de software 

se han desarrollado tratando de involucrar a los usuarios con 

discapacidad visual como los principales participantes, con el fin 

de ayudarles en su aprendizaje con tecnología interactiva, 

centrándose sobre todo en las interfaces hápticas y aplicaciones de 

escritorio [11] . 

Pese a los esfuerzos desarrollados, la variedad y calidad de los 

videojuegos y aplicaciones educativas para niños no videntes no 

son suficientes y “muchas actividades que se promueven en las 

escuelas mantienen aún los elementos pasivos tradicionales y con 

un nivel de entretención acotado al medio pasivo de soporte 

(cartón, plastilina, bloques LEGO, y papel, collage, etc.)” [8]. 

Sin embargo, durante la última década el Centro de Computación 

y Comunicación para la Construcción del Conocimiento (C5), ha 

trabajado fuertemente en el desarrollo de videojuegos basados en 

sonido para el desarrollo de la cognición y el aprendizaje de 

usuarios con discapacidad visual, como es el caso del videojuego 

“Viaje a Natomía”; 

Al tomar en cuenta el alto grado de motivación de los estudiantes 

y el interés en el videojuego, además del potencial de estos para 

desarrollar las habilidades y la necesidad de integrar su utilización 

en la educación formal de los usuarios ciegos es que se diseñó y 

desarrolló el videojuego llamado Viaje a Natomía [10] . 

Conscientes de la necesidad de experimentar el uso de este 

videojuego en escenarios para el cual fue creado, es que emergió 

la presente investigación, con el objetivo de establecer el impacto 

en el desarrollo de habilidades cognitivas de orden superior; en 

los procesos de análisis y evaluación, al integrarlo 

curricularmente, por medio de una propuesta metodológica de 

implementación.  

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

2.1 El aprendizaje significativo de las ciencias en 
estudiantes con discapacidad visual  

Habitualmente, se ha considerado que las personas con 

discapacidad visual han estado limitadas en cuanto a su desarrollo 

cognitivo, y que su rendimiento, en este campo, es inferior al de 

las personas videntes, puesto que, el sentido de la vista 

proporciona suficiente información, verificación y contrastación 

del entorno. Sin embargo, se ha comprobado que esta 

“inferioridad” va disminuyendo con el desarrollo del niño y la 

educación [12].  

En el proceso de aprendizaje por descubrimiento, los niños no 

videntes enfrentan el riesgo de retrasar su desarrollo cognitivo 

debido a que la visión, en esta etapa, juega un rol primario en el 

aprendizaje. Por lo tanto, la evolución de su desarrollo cognitivo 

va a ser más lenta y desigual que la de los niños videntes pues 

usualmente experimentan atrasos en alcanzar ciertos ítems durante 

los primeros cinco años de vida. 

Boldt [1] investigó la forma en que los estudiantes con 

discapacidad visual desarrollan el pensamiento abstracto, según el 
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autor, a los 10 años, los niños no videntes están 2 años atrasados 

con respecto a los niños videntes en el desarrollo de conceptos, 

pero alrededor de los 15 años habían progresado a un nivel 

comparable con adolescentes videntes.  

Por ende, quienes no poseen visión requieren más tiempo para la 

formación de conceptos abstractos, sin embargo, no existe 

evidencia que indique que la naturaleza y la calidad de la 

organización cognitiva, una vez lograda, sea, significativamente, 

diferente entre personas videntes y no videntes.  

En consecuencia, “los fundamentos psicológicos del aprendizaje 

significativo en alumnos videntes son también válidos para los 

estudiantes ciegos y deficientes visuales” [12]. Sin embargo, 

afirma el autor, es necesario adaptar para esta tipología de 

alumnos los métodos didácticos empleados con el fin de que la 

entrada de información procedente del medio se produzca en 

igualdad de condiciones para el aprendizaje, y la didáctica 

multisensorial proporciona dichas modificaciones.  

Didáctica multisensorial de las ciencias es un método pedagógico 

para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales, que 

utiliza todos los sentidos humanos posibles para captar 

información del medio que nos rodea e interrelaciona estos datos 

a fin de formar conocimientos multisensoriales completos y 

significativos [12].  

Cuando tenemos que enseñar ciencias naturales a nuestros 

alumnos con discapacidad visual se hace imprescindible la 

utilización del método propuesto por el autor para compensar la 

falta total o parcial de la visión.  

Por tanto, en la enseñanza de ciencias naturales, y en particular en 

la enseñanza de los sistemas del cuerpo humano (unidad temática 

en el que se integró el videojuego), es importante utilizar todos 

los sentidos humanos posibles para captar información del medio. 

Sin embargo, dos sentidos desempeñaron un papel de vital 

importancia en la observación de anatomías; la percepción  

auditiva y la observación táctil.  

En consecuencia, la metodología de implementación del software 

educativo Viaje a Natomía tomó en cuenta el método 

multisensorial para potenciar las actividades pedagógicas que 

permiten familiarizar al estudiante con los objetos y elementos 

que se relacionarán al interactuar con el software. 

2.2 Las habilidades de pensamiento de orden 
superior 

Benjamín Bloom [3], siguiendo el proceso del pensamiento, 

desarrolló una taxonomía de “Dominios del Aprendizaje”, que 

puede entenderse como “Los objetivos del proceso de 

aprendizaje”, en el que categoriza y ordena las habilidades de 

pensamiento, convirtiéndose, de esta forma, en una herramienta 

básica para comprender el proceso de aprendizaje.  

La propuesta de Bloom en su dimensión cognitiva es de carácter 

jerárquico, pues ordena un conjunto de habilidades intelectuales 

fundamentales según un criterio de nivel de complejidad 

creciente, que parte de las habilidades de pensamiento de orden 

inferior hacia habilidades de pensamientos de orden superior 

(Conocimiento → Comprensión → Aplicación →Análisis → 

Síntesis →Evaluación). 

44 años después, Anderson y Krathwohl [3], publican en el 2000 

la Taxonomía Revisada de Bloom, dicha revisión se usan verbos 

en vez de sustantivos para cada categoría, además, se evidencia un 

cambio en la secuencia de esta y es considerada la creatividad 

como superior a la evaluación (Recordar→  Entender→ Aplicar→ 

Analizar→ Evaluar → Crear).  

A continuación, se desglosa éstas 6 dimensiones de los procesos 

cognitivos [3]:  

• Recordar: Es recuperar, rememorar o reconocer conocimiento 

que está en la memoria. Recordar se evidencia cuando se usa 

la memoria para producir definiciones, hechos o listados o, 

para citar o recuperar material. 

• Comprender: Es establecer relaciones y construir significado a 

partir de diferentes tipos de funciones, sean estas escritas o 

gráficas. La comprensión construye relaciones y une 

conocimientos, es decir, es cuando los estudiantes entienden 

procesos y conceptos y pueden explicarlos o describirlos, y 

pueden resumirlos y refrasearlos en sus propias palabras. 

• Aplicar: Es llevar a cabo o utilizar un procedimiento durante 

el desarrollo de una representación o de una implementación, 

por tanto, aplicar se relaciona y se refiere a situaciones donde 

material ya estudiado se usa en el desarrollo de productos 

tales como modelos, presentaciones, entrevistas y 

simulaciones. 

• Analizar: Es descomponer en partes materiales o conceptuales 

y determinar cómo estas se relacionan o se interrelacionan, 

entre sí, o con una estructura completa, o con un propósito 

determinado. Las acciones mentales de este proceso incluyen 

diferenciar, organizar y atribuir, así como la capacidad para 

establecer diferencias entre componentes. 

• Evaluar: Es hacer juicios en base a criterios y estándares 

utilizando la comprobación y la crítica. 

• Crear: Es juntar los elementos para formar un todo coherente 

y funcional; generar, planear o producir para reorganizar 

elementos en un nuevo patrón o estructura. 

Los verbos anteriores describen muchas de las actividades, 

acciones, procesos y objetivos que llevamos a cabo en nuestras 

prácticas diarias de aula. Pero no atienden los “nuevos objetivos, 

procesos y acciones que, debido a la emergencia e integración de 

las TIC, hacen presencia tanto en nuestras vidas y en las de los 

estudiantes, como en las clases e incrementalmente, en casi todas 

las actividades que a diario acometemos” [3]. 

En consecuencia, para el 2009 Andrew Churches, propone “la 

Taxonomía Digital de Bloom”, que es la actualización de la 

revisión elaborada por Anderson y Krathwohl, en dicha 

actualización, utiliza los verbos propuestos por los autores e 

incluyen en cada uno de estos los procesos y acciones propias del 

mundo digital que han surgido por el uso e integración de las TIC.  

Además, se incorpora una secuencia paralela llamada “Espectro 

de la Comunicación”, donde se hace explícita la importancia del 

aspecto colaborativo en cada uno de los niveles de la Taxonomía.  

2.3 La integración curricular de TIC 

Entendiendo que el currículum implica atender a todos los 

aspectos del proceso enseñanza aprendizaje, a los resultados en el 

aprendizaje y principios y concepciones didácticas que se 

implementan en la práctica, se considera que para que exista una 

real Integración curricular de las TIC, implica [6], usar las 

tecnologías para; planificar estrategias que faciliten la 
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construcción del aprender, en aula para apoyar las clases, como 

parte del currículum, para aprender el contenido de una disciplina. 

Así, definimos la integración curricular de las TIC como “el 

proceso de articularlas en el currículum, de hacerlas parte integral 

de éste, enlazándolas armónicamente con los demás componentes 

del currículo, cuyo uso sea planificado y ejecutado con un fin 

curricular y propósito explícito en el aprender”[6].   

Al integrar las tecnologías, señala Sánchez, “se debe conjugar, en 

un todo coherente, los contenidos, las TICs, la teoría del 

aprendizaje constructivista y la metodología que es sustentada por  

esta teoría, para lograr aprendizajes significativos y visibles en el 

alumno” [9].  

Un aspecto importante a tomar en cuenta, es que toda real 

integración de TIC requiere de una “apropiación” por parte de 

profesores y aprendices, este concepto es de suma relevancia, 

debido a que “va más allá de un dominio, entendimiento o uso de 

la tecnología, ya que implica además de un uso flexible, 

autónomo, creativo, transparente y pertinente en el hacer 

pedagógico como herramienta para apoyar el aprendizaje” [6].  

 La apropiación de la tecnología más que un cambio en la práctica 

de la clase, es un cambio de actitud personal frente a la 

tecnología, en el cual, un individuo entiende la tecnología y la 

utiliza sin esfuerzo, como una herramienta para lograr un trabajo 

real [6].   

En consecuencia, es necesario asumir el cambio de rol de los 

actores del proceso educativo, desde esta lógica, en un proceso de 

enseñanza - aprendizaje, el estudiante no se puede limitar a 

“adquirir conocimientos” de manera pasiva, sino que debe 

construirlos activamente, usando la experiencia previa para 

comprender y moldear el nuevo aprendizaje. Por consiguiente, el 

profesor, en lugar de solo pretender “suministrar o traspasar 

conocimientos”, debe participar en el proceso de construir 

conocimientos junto con el estudiante.  

3. METODOLOGÍA  

3.1 Diseño de la Investigación  

El diseño metodológico de la investigación fue de tipo transversal 

descriptivo, se utilizó el diseño pre-experimental de serie 

cronológica con grupo único de experimentación y con dos 

mediciones de impacto, para tal fin, se escogió el esquema de pre-

prueba y post-prueba, el cual, permitió valorar el impacto que 

produce la intervención del software sobre la muestra. 

La observación, se desarrolló en el grupo experimental en el que 

estrictamente se observaron y valoraron el impacto de la 

integración del videojuego en el desarrollo de habilidades 

cognitivas de orden superior: análisis y evaluación. Para tal fin, se 

aplicó una prueba previa y posterior a la intervención tecnológica.  

El objetivo de dicha medición y valoración cuantitativa pretende 

contrastar los estados iniciales y finales del desarrollo de 

habilidades cognitivas de orden superior, que los estudiantes 

construyen sobre la enseñanza de ciencias naturales entre el inicio 

y el final del diseño metodológico de implementación del 

videojuego.  

La selección del grupo fue no-equivalente, debido que los 

alumnos no pueden ser asignados al azar a los grupos 

experimentales, pues no fue la finalidad del proyecto alterar la 

unidad del curso. En cuanto al enfoque cualitativo, buscó conocer 

y describir la experiencia de la intervención tecnológica desde el 

punto de vista de los involucrados. 

3.2 Muestra 

La elección del grupo de estudio fue de carácter “intencional”, es 

decir, la escuela fue seleccionada según criterios que interesan a la 

investigación y no según su representatividad estadística. En 

consecuencia, se trabajó en un análisis de carácter descriptivo de 

una muestra que corresponde al curso quinto básico de la escuela 

especial para niños no videntes “Santa lucia”, ubicado en el área 

urbana de la región metropolitana.  

Cabe mencionar que en Santiago solo existen dos escuelas 

especiales para no videntes, el hogar de ciegos Santa Lucía y la 

Escuela Hellen Keller, ubicada en Ñuñoa. Este último 

establecimiento no fue seleccionado para la investigación  porque 

la mayoría de sus estudiantes poseen discapacidades múltiples y/o 

asociadas, en consecuencia, no permitiría lograr la equivalencia 

con el grupo experimental.  

Como el interés de la investigación tiene como objetivo analizar 

una muestra concreta para verificar si una innovación didáctica 

impacta en una clase, el tamaño de la muestra es el tamaño del 

curso.  

La selección de los estudiantes que participaron en la 

investigación fue no probabilística y de conveniencia, pues se 

trabajó con el curso existente e intacto. Además, la elección del 

curso no fue al azar, puesto que, se determinó en función a los 

contenidos mínimos establecidos en los programas de estudio y a 

los objetivos pedagógicos esperados del software.  

5 son los estudiantes que conformaron el grupo de estudio, cuyas 

edades varían entre 9 a 12 años, de los cuales, la mayoría padece 

de baja visión y un niño es totalmente ciego. Como la muestra es 

pequeña, se trabajó con ausencia de grupo control y un grupo 

experimental, como se indicó en párrafos anteriores. 

Consecuencia de aquello, la investigación es consciente que al no 

ser representativo, no se podrá extrapolar los resultados hacia toda 

la población en general, sin embargo, los resultados de la 

investigación permitirá ser un referente para futuras 

investigaciones. 

3.3 Instrumentos  

Para recoger información acerca del uso, creencias y actitudes que 

los profesores del colegio tienen hacia la informática, y con la 

integración curricular de las TIC, se aplicó dos cuestionarios, una 

dirigida a los profesores del establecimiento y otra a la 

responsable de Informática. El cuestionario, de preguntas cerradas 

y de selección múltiple, facilitó el análisis, la tabulación e 

interpretación estadística.  

Para evaluar el nivel de integración curricular del videojuego se 

utilizó la observación directa, donde tres expertos en integración 

curricular observaron y evaluaron una clase habitual en el que se 

integró el videojuego. Los expertos valoraron la experiencia a 

través de dos rubricas de observación que organizan y 

sistematizan la observación: “Pauta de Identificación de Buenas 

Prácticas Pedagógicas con Uso de TICs” y la “Pauta de valoración 

para evaluar experiencias con integración de TICs”, ambos 

instrumentos, elaborados por el C5, fueron adaptados y 

modificados de acuerdo a las necesidades de la investigación. 

Para la medición de las habilidades cognitivas de orden superior 

se aplicó una prueba tipo test antes y después de la intervención. 
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El test consistió en una prueba estructurada que consta de cinco 

preguntas de desarrollo relacionadas con la imagen de un paisaje 

natural. Este instrumento fue adaptado para ser aplicado en 

estudiantes con discapacidad visual, pues la imagen del paisaje se 

confeccionó en lámina en relieve y en fotografía a full color.  

Además, se contó con evaluadores, quienes formularon oralmente 

las preguntas y registraron en una grabadora las respuestas de los 

estudiantes. La razón para determinar la oralidad de las respuestas 

fue para su análisis posterior, este análisis se centró en las 

acciones mentales que el estudiante realizaba al analizar la imagen 

observada y responder a las preguntas enunciadas.  

Las acciones mentales de este proceso incluyeron; reconocer, 

identificar, explicar, clasificar, comparar, agrupar, así como la 

capacidad de formular hipótesis, es decir, habilidades propias de 

pensamiento. En la siguiente Tabla se muestra la relación de las 

preguntas con las habilidades de pensamiento involucradas y las 

dimensiones evaluadas: 

Tabla 1. Dimensiones del instrumento: Pre-test y Post-test 

 

A partir de las dimensiones evaluadas, las respuestas de desarrollo 

son catalogadas, analizadas y evaluadas a través de una matriz de 

valoración.  

Este instrumento fue valorado a través de la técnica Juicio de 

Expertos, es decir, por profesionales de alta trayectoria 

profesional en el ámbito de la elaboración de instrumentos, en la 

enseñanza de Ciencias Naturales y en el área de las TIC. 

Con el objetivo de conocer las impresiones y valoraciones de la 

integración del videojuego desde la experiencia de los 

involucrados, así evaluar la experiencia de tecnología en el aula, 

se utilizó la técnica de la entrevista semiestructurada y de carácter 

específico, para tal efecto, se elaboró dos pautas de entrevista: 

“Guía de entrevista al profesor”  y la “Guía de entrevista a los 

estudiantes”.  

Estos guiones de entrevista buscaron conocer la opinión tanto del 

profesor como del alumno respecto a su experiencia con el uso del 

software; en qué medida cubre o no sus expectativas de 

enseñanza, tuvo algún problema, los aprendizajes logrados, les 

gusto la experiencia, etc.  

Además se realizó una prueba piloto que consistió en pasar los 

test, el cuestionario y los ítems de la entrevista a tres estudiantes 

de educación básica con discapacidad visual y a tres profesores de 

educación básica. Los participantes que aplicaron estos 

instrumentos forman parte de la escuela “Funda Luz”, centro de 

enseñanza para estudiantes con discapacidad visual, ubicado en la 

ciudad de Cochabamba – Bolivia. 

3.4 Propuesta Metodológica de Integración 
Curricular 

El diseño del modelo de integración tecnológica del videojuego 

“Viaje a Natomía” congrega los 6 elementos del currículum, es 

decir; los contenidos, los objetivos de aprendizaje, las estrategias 

de enseñanza, las de actividades de aprendizaje, los recursos 

(tecnología) y los indicadores de logro.  

Estos elementos se articulan de tal forma que permite una 

integración curricular del software. Pues, según Sánchez “para 

que exista una verdadera integración curricular tecnológica es 

necesario asociarlos con los elementos del currículum, tales como: 

objetivos, contenidos, estrategias, actividades, recursos, 

evaluación”[6].    

El siguiente grafico explica el diseño del proceso de integración 

curricular del videojuego: 

 

Figura 1. Modelo de integración curricular del videojuego 

Tal como se muestra en la figura, el videojuego se articula con los 

demás elementos del currículum, como las partes de un 

rompecabezas, en el que cada componente es pieza fundamental 

que se ensambla armónicamente con el resto, formando así un 

todo integral en la planificación.  

La importancia del acoplamiento entre estos elementos lo acentúa 

Sánchez “el éxito en las metas propuestas depende en gran medida 

del nivel de acoplamiento que haya entre objetivos, estrategias 

pedagógicas, actividades, recursos y medios a utilizar, y 

evaluación” [7].   

Por otra parte, la plataforma que orienta el uso e integración del 

videojuego al currículo escolar, tal como se muestra en la figura, 

es el constructivismo, metodología que permite orientar el 

accionar pedagógico activo del estudiante, en el que el 

aprendizaje colaborativo se constituye en una estrategia 

pedagógica esencial. 

A continuación, se detalla cada uno de los elementos que contiene 

el modelo metodológico de implementación. 

• Los Contenidos: Los contenidos que aborda el videojuego, 

corresponde a la Unidad II, “Nuestros Sistemas”, del 

subsector de Ciencias Naturales de quinto básico, que se 
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encuentran establecidos en las Bases Curriculares de la 

Educación Básica – Ciencias Naturales y el Programa de 

Estudio 5° Básico Ciencias Naturales. Así, la integración 

curricular del videojuego mantuvo la secuencia de contenidos 

de la unidad. 

• Los Objetivos de Aprendizaje (O.A.): Son los aprendizajes 

terminales esperables en el estudiante, por lo tanto, están en 

estrecha relación con los contenidos que se esté enseñando. Es 

decir, que cada contenido o lección contiene una serie de 

objetivos de aprendizaje a conseguir, y se dan a conocer en la 

planificación de la unidad y en las fichas didácticas y de 

trabajo.  

• Las Estrategias de Enseñanza: Están enmarcadas en base al 

paradigma constructivista, el trabajo colaborativo y la 

metodología multisensorial, además se sistematizará dichos 

aspectos en función a los lineamientos las “Estrategias para 

dar respuestas educativas de calidad en el aula”, sugerida por 

el Ministerio de Educación [4].   

• Las Actividades de Aprendizaje: La propuesta de 

integración curricular del videojuego, se operativiza en un “kit 

de tareas cognitivas” que es un conjunto de actividades de 

aprendizaje con objetivos y acciones específicas que articula 

el uso del videojuego, en 8 actividades, que están distribuidas 

según la secuencia temática de la Unidad II.  

El uso de las “tareas cognitivas”, fue diseñada para facilitar el 

trabajo docente, puesto que, provee a la profesora de ciencias, 

las pautas y orientaciones necesarias para llevar a cabo las 

actividades en el aula y que puede ser integrada en su 

enseñanza habitual.  

Las tareas cognitivas abordó la enseñanza de las ciencias 

desde dos perspectivas diferentes, pero complementarias: 

contenido y habilidades, por lo que se combina la enseñanza 

del contenido disciplinar concreto, con la enseñanza de 

habilidades cognitivas de orden superior. Así, la enseñanza de 

las habilidades se integra con los temas que constituyen el 

currículo escolar usual, tal como se muestra a continuación: 

Tabla 2. Relación de las actividades de aprendizaje y  las 
habilidades de pensamiento 

 

La enseñanza de habilidades cognitivas se efectúa de forma 

sistemática, puesto que cada habilidad se repitió varias veces, 

en diferentes contextos y a través de diferentes tipos de tareas, 

que según Beltrán y Torres, [2], el aprendizaje sistemático 

potencia la transferencia lejana, es decir, “permite transferir 

las estrategias a temas que son significativamente diferentes 

del tema en el cual fueron enseñadas”.  

La elaboración de las actividades cognitivas, tomó en cuenta, 

además, el método multisensorial de las ciencias, propuesto 

por Soler [12], método pedagógico que no se limita a la 

utilización de un solo sentido para la enseñanza de las 

ciencias, así no caer en la “trampa” de la predominancia 

visual. Un aspecto importante a ser considerado tomando en 

cuenta que nuestra propuesta está pensando y desarrollado 

para los estudiantes con discapacidad visual del centro.   

Otro elemento que también es considerado a la hora de 

preparar las tareas cognitivas es el procedimiento de la 

investigación científica, propuesto por el MINEDUC [5]. De 

esta manera, las actividades involucran al estudiante, de tal 

forma, que puedan verse a sí mismos como científicos y 

solucionadores de problemas. El principio del proceso de 

investigación científica es distribuido en tres etapas, 

(Observar y preguntar, Planificar y conducir una investigación 

y Analizar las evidencias y comunicar).  

• Recursos Disponibles: Las actividades propuestas en las 

tareas cognitivas, permitió utilizar una variedad de recursos de 

aprendizaje que permitieron desarrollar una amplia gama de 

actividades y trabajar determinados temas o contenidos con 

distinto nivel de complejidad y diferentes formas de 

utilización. De esta forma, la clase se preparó de manera que 

se centre en el estudiante y se base en las actividades de 

aprendizaje en el que se integre los recursos en general y las 

tecnologías en particular. 

La elección de los recursos a utilizar dependió del curso y 

nivel de la unidad didáctica en la que se insertó, de la 

secuencia de contenidos, entre otros, de esta manera de 

estableció el uso de los siguientes recursos; Videojuego 

“Viaje a Natomía”, Maqueta anatómica tridimensional, 

Láminas en relieve (Fùser), Audios, etc.  

• Evaluación de los aprendizajes: El constructivismo, 

plataforma que orienta el uso e integración del videojuego, 

“obliga a mutar prácticas de evaluación tradicional que miden 

el grado de memoria, de esta forma, se valora tanto el proceso 

del conocer y el producto conocido, así como dar significado 

y también construirlo” [7].  En este sentido, la evaluación de 

los aprendizajes fue un proceso sistemático y continuo y tuvo 

lugar durante el desarrollo de cada actividad, tanto grupal 

como individualmente, además de las evaluaciones que la 

profesora de ciencias tiene establecido al finalizar cada 

lección. 

3.5 Propuesta de la intervención  

Previamente a la intervención, se llevó a cabo un ciclo de 

reuniones de trabajo con la profesora de ciencias del grupo 

experimental, con el objetivo de revisar y discutir la propuesta 

metodológica de implementación y su apropiación de la misma. 

Una vez, revisado se implementó el primer instrumento de 

medición, el cuestionario, cuyos resultados estableció las 

temáticas que abordó el “taller de capacitación docente”.  

Las actividades que se desarrollaron en dicho taller, fue de 

carácter teórico –práctico, en el que se actualizaron los 

conocimientos en; didáctica y metodología de aprendizaje 

colaborativo y el desarrollo de habilidades cognitivas de orden 
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superior. Además interactuaron con el videojuego con el fin de 

ejercitar y dominar su funcionalidad.  

Como herramienta de planificación de la intervención se elaboró 

Fichas Didácticas y Fichas de Trabajo. La preparación de dichos 

instrumentos fue imprescindible para una buena integración 

curricular del videojuego, pues en ella, la profesora y los 

estudiantes hallaron las pautas y orientaciones necesarias para 

llevar a cabo las actividades.  

La Ficha Didáctica es una ficha metodológica de actividades 

dirigida a la profesora para facilitar su quehacer pedagógico en la 

realización de las actividades. Además, vincula los elementos 

teóricos presentados en la propuesta de implementación con su 

aplicación práctica, ofreciendo así, las pautas y orientaciones 

necesarias para llevar a cabo las actividades.  

Por otra parte, la Ficha de Trabajo, herramienta dirigida al 

estudiante, es entregado antes de iniciar una actividad, pues, en 

ella se encuentra las instrucciones, indicaciones y los 

procedimientos necesarios para llevar a cabo las actividades de 

manera exitosa, por lo que permite facilitar y agilizar el trabajo 

del alumno en el aula.   

El proceso de implementación de la propuesta se llevó a cabo en 

el Segundo Semestre de la gestión 2013, correspondiente a los 

meses de Agosto, Septiembre y Octubre. Los días que se 

dispusieron para trabajar con las tareas cognitivas fueron lunes de 

12:00 a 14:30, o miércoles de 14:30 a 16:15, que concierne al 

horario de clases de ciencias. 

La asignatura de ciencias naturales en quinto básico, asigna 3 hrs. 

pedagógicas a la semana (descontando las horas de recreo), para 

trabajar los contenidos curriculares establecidos en los planes y 

programas de estudio de la educación básica. De estas 3 hrs. se 

usaron, dependiendo de la actividad una sesión de 45 min. O 1 

hora y 30 min. Semanales, para la implementación de las tareas 

cognitivas, el restante del tiempo la profesora las utilizó para 

continuar con lo planificado inicialmente para el año escolar. 

Dependiendo de la actividad se determinó el escenario de trabajo, 

así por ejemplo, si la actividad involucraba el uso del videojuego 

las clases se efectuaron en el laboratorio de computación y si se 

trataba de actividades de experimentación se utilizó la sala de 

clases.  

La intervención con el software se llevó a cabo en la sala de 

computación del colegio que contiene 12 computadores, esto 

significó que se dispuso de un computador por alumno. La 

integración del videojuego se convirtió en una herramienta para 

profundizar y aumentar la experiencia del estudiante, pues, 

permitió al estudiante poner en práctica el aprendizaje de la 

unidad y darle significado a sus experiencias.  

                                  

Figura 2. Estudiantes desarrollando actividades con el videojuego 

4. RESULTADOS 
A continuación se presentan los resultados obtenidos de la 

investigación: 

Pauta de Identificación de Buenas Prácticas Pedagógicas con 
Uso de TICs 

Los resultados obtenidos de la aplicación de esta pauta se pueden 

agrupar en 4 categorías o variables: El uso de tecnología, 

Integración curricular de TICs, Práctica pedagógica y Resultados 

de impacto. Las categorías de respuesta utilizadas fueron: “Muy 

de acuerdo”, “De Acuerdo”, “No Observado”, “En Desacuerdo” y 

“Muy en Desacuerdo”, asociados a un puntaje de 5 a 1 

respectivamente. 

 

Gráfico 1: Resultados de la evaluación de las variables 

Como se observa en el gráfico, de manera global, los promedios 

obtenidos en cada una de las dimensiones evaluadas dan cuenta de 

que no existen mayores diferencias entre las valoraciones de los 

distintos ámbitos analizados, ubicándose casi todos en la categoría 

de opinión “De Acuerdo”.  

Si bien no existen mayores diferencias, se observa que el área con 

mayor puntaje es la relacionada al uso de tecnología (4.2 pts. 

promedio), muy cercano se encuentra la integración curricular de 

TIC con un promedio de 4.1, seguida de la práctica pedagógica 

con 4 pts. La dimensión con menos puntaje es relativo a los 

resultados en su impacto con un promedio de 3.7 pts.  

Al hacer una revisión desagregada de los ítems en cada uno de las 

dimensiones evaluados se observa que en la dimensión “Uso de 

Tecnología”, el ítem que tiene mayor puntaje corresponde al uso 

de la tecnología como recurso para apoyar actividades educativas 

(5 pts.), ya que la totalidad de los expertos la ubicaron en la 

categoría “Muy de acuerdo". A este ítem le sigue que el uso de la 

tecnología recoge las características del contexto (4.7 pts.), pues, 

dos de tres expertos la ubicaron en la categoría “Muy de acuerdo”. 

Por otra parte, dos de tres expertos aseveraron que el propósito 

para qué se usa la tecnología está claro (4.3 pts.) y el 100% de los 

evaluadores consideraron estar “De acuerdo” en que la tecnología 

se usa en forma colaborativa (4 pts.). Este carácter colaborativo, 

es ratificado de manera positiva por la profesora de ciencias, y los 

estudiantes que formaron parte de la experiencia quienes 

manifestaron su preferencia por esta metodología de trabajo.  

Pese a que los expertos, la profesora y los estudiantes 

evidenciaron el uso colaborativo de la tecnología, dos de los tres 

expertos afirmaron “No Observar” que la tecnología fuera usada 

de forma constructiva, claramente este ítem es el que posee menor 

puntaje con un 3.3 pts. Es así, que se exterioriza una 

incongruencia en cuanto a las opiniones emitidas por los expertos, 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

206

pues observaron el uso del videojuego de forma colaborativa pero 

no de forma constructiva, por tanto, los datos de nuestra 

investigación exponen que este carácter colaborativo observado 

no fue suficiente para lograr una construcción o reconstrucción 

del saber.  

Empero, dicha observación tiende a la especulación ya que no se 

tiene suficientes indicios para explicar el porqué de la 

incongruencia entre ambos resultados, en consecuencia, se alude a 

reformular el ítem debido al carácter general de concepto 

“constructivo” señalando por ejemplo elementos puntuales de los 

principios básicos del constructivismo, sugerida por Sánchez [7].  

La dimensión “Integración Curricular de las TICs”, 3 ítems son 

mejor valorados (4.7 pts.): Las TICs apoyan al alumno en la 

construcción del aprendizaje, Las TICs se utilizan como 

herramientas para estimular el aprender y el uso de la tecnología 

se inserta en un contexto curricularmente definido. Estas 

apreciaciones, lo confirman tanto la profesora de ciencias 

naturales como los estudiantes de quinto básico, que participaron 

en la experiencia.  

Los ítems peor evaluados en esta dimensión fueron; La 

experiencia se centra en el desarrollo de objetivos curriculares y 

La experiencia contiene orientaciones pedagógicas y 

metodológicas, ambos ítems no fueron observados por uno de los 

expertos y poseen 3.7 puntos de promedio. Sin embargo, los 

demás expertos valoraron estos indicadores positivamente, y el 

comentario emitido por la profesora de ciencias, en un anterior 

párrafo, hace sospechar que el experto que evaluó negativamente 

estos ítems no leyó la Ficha didáctica entregada y no la relacionó 

con las actividades.  

La dimensión “Práctica Pedagógica”, Los ítems que obtuvieron 

mayor puntuación fueron: Las actividades responden tanto a las 

necesidades de aprendizaje como a los contenidos de la unidad 

(4.7 pts.), seguida de 4.3 puntos que obtuvieron los siguientes 

ítems: La experiencia promueve la interacción profesor – alumno 

y alumno – alumno.  

Con puntajes considerablemente inferiores se encuentran los 

siguientes ítems: La experiencia presenta una evaluación de 

proceso (3.3 pts.), pues, dos de los tres expertos afirmaron “No 

observar” dicho indicador. Además, un evaluador señala no 

observar que “La experiencia presenta una evaluación de logros” 

(3.7 pts.).  

Como la evaluación propuesta en el desarrollo de las actividades 

no es observada claramente por los expertos, se cree que se debió 

al factor tiempo, pues en alguna ocasión no se culminó con el 

cierre de las actividades. Esta afirmación se refuerza con el 

resultado del ítem “El tiempo planificado sea adecuado para 

realizar las actividades que realizan los alumnos” que obtuvo 2.7 

puntos, siendo notoriamente el indicador con el menor puntaje. 

La última dimensión valorada “Resultados de Impacto”, Los tres 

expertos consideran estar “De Acuerdo” en que la experiencia 

evidencia resultados relevantes y un impacto en la apropiación de 

contenidos, ambos ítems son evaluados con 4 pts.  

En segundo lugar, con un promedio de 3.7 pts., aparece el 

desarrollo de competencias TICs, seguido del Impacto en el 

desarrollo de habilidades cognitivas de orden superior con 3.3 

puntos, claramente es el ítem peor evaluado, pues dos de los 

expertos afirmaron “No Observar” dicho impacto. Empero, el 

análisis de este ítem será retomado más adelante, cuando se dé a 

conocer los resultados del pre y pos-test. 

Resultado de la Pauta de Valoración de la experiencia de 
integración de TICs 

Debido a la importancia de evaluar el nivel de la integración 

curricular del videojuego se utilizó una segunda pauta de 

valoración que evalúa de manera puntual dicha dimensión. Para 

ello, se formularon 6 preguntas de respuesta única, cuyas 

respuestas son analizados según una matriz de valoración cuyos 

resultados obtenidos son: 

Tabla 2. Valoración de las variables 

 

En términos generales la experiencia de integración del 

videojuego es valorada, según la escala de valoración de la matriz, 

como “Muy bueno” al obtener un promedio de 4.3 pts. El ítem 

mejor evaluado (5 pts.), ubicándose en la categoría de 

“Excelente”, fue la relación entre los objetivos, contenidos y 

actividades, ya que, los expertos creen que estos tres elementos 

están seleccionados y articulados claramente en la experiencia. 

El resultado de este ítem concuerda con la anterior dimensión 

valorada “Práctica Pedagógica”, donde los expertos ratifican estar 

“De acuerdo” en que las actividades responden adecuadamente a 

los contenidos de la unidad y son coherentes con los objetivos 

propuestos. Esto significa en términos concretos que se logra la 

integración del videojuego por medio del acoplamiento de todos 

los elementos del currículo, es decir, entre los objetivos, las 

actividades, los recursos y medios a utilizar, las estrategias 

pedagógicas, y la evaluación.  

Por otra parte, dos observadores consideraron que la planificación 

pedagógica del videojuego consideró un esquema de objetivos, 

contenidos, metodología y evaluación que permitió integrar 

armónicamente el componente educacional al componente 

computacional, obteniendo este ítem un 4.6 pts. de promedio. El 

mismo puntaje obtuvo el ítem que hace referencia al desarrollo de 

habilidades de orden superior, puesto que dos de los tres expertos 

consideraron que la implementación del videojuego promovió la 

construcción de conocimientos y habilidades de orden superior 

(análisis, síntesis y evaluación), no obstante, un experto señaló 

que sólo se logró desarrollar competencias y no habilidades.  

Tal como se observa existen diferencias significativas entre ambas 

pautas desarrolladas con referencia al logro de habilidades 

cognitivas. Se cree que la forma de presentación de las pautas, 

(una seguida de la otra) y el momento en que los instrumentos son 

entregados (al iniciar la experiencia), fueron los que provocaron 

las diferencias, pues, la primera pauta pudo ser llenada durante la 

experiencia y la segunda al finalizar la misma. No obstante para 

tener una conclusión más concluyente, tomaremos en cuenta, 
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además, los resultados del pre y post-test que se detallan a 

continuación. 

Evaluación Pre-test y Post-test  

El análisis de los resultados de los test está centrado en las 

acciones mentales que el estudiante realiza al analizar la imagen 

observada y responder a las preguntas enunciadas, las respuestas 

de desarrollo son codificadas, catalogadas y analizadas a través de 

una matriz de valoración, para valorar objetivamente el impacto 

del uso del videojuego “Viaje a Natomía” en las habilidades de 

orden superior.  

Los resultados obtenidos se agruparon en 5 categorías o 

dimensiones evaluadas, que corresponden a cada una de las 

preguntas enunciadas. Las categorías de respuesta utilizadas son: 

A: “Respuesta correcta”, B: “Respuesta incompleta”, y C: 

“Respuesta incorrecta”.  

La pregunta 1 buscó que los estudiantes identificaran el tipo de 

paisaje que corresponde a la imagen observada y justificará su 

respuesta. Como se muestra en la tabla de resultados, entre el pre 

y pos test, no existen diferencias en reconocer el paisaje como un 

lago pues los estudiantes identificaron de la misma forma al 

paisaje, en ambos casos. Donde existe una clara diferencia entre el 

pre y pos test es al momento de la justificación de sus respuestas. 

Pues, en el pre-test, 3 estudiantes  justificaron sus respuestas en 

función a una opinión personal y no a la observación, mientras 

que en el pos-test 3 estudiantes explicaron el porqué de su 

respuesta en base a la observación de la imagen, el resto de los 

estudiantes no pudo justificar su respuesta. 

Por lo tanto, esto demuestra que la habilidad de recordar está 

presente en la mayoría de los estudiantes, tanto en el pre y pos 

test, y que la habilidad de comprender aumentó después de la 

experiencia de integración curricular del videojuego, ya que los 

estudiantes en el pos test formularon respuestas más elaboradas y 

mejor construidas en función a sus observaciones estableciendo 

relaciones y construyendo significado.  

La pregunta 2 basada en el reconocimiento y clasificación de los 

animales en vertebrados e invertebrados, los resultados muestran 

que en el pre-test el 80% (4) de los estudiantes reconocen de 4 a 6 

animales presentes en el paisaje y un 20% (1) clasifica 

erróneamente uno de los animales, en el pos test 3 estudiantes 

reconoce el 100% de los animales presentes en el paisaje y los 

clasifica erróneamente y un 40% (2)  estudiantes reconocen de 4 a 

6 animales presentes en el paisaje.  

Las siguientes dimensiones evaluadas corresponden a las 

preguntas 3, 4 y 5 cuyas preguntas permite generar acciones 

mentales de análisis y evaluación, elementos necesarios para 

evaluar el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden 

superior, objetivo de esta investigación.  

En la pregunta 3, los resultados del pre-test, muestran que el 40% 

(2) de los estudiantes identifican sólo 1 semejanzas entre las 

plantas y animales y el otro 40% (2) de estudiantes identifican 

erróneamente 1 o más semejanzas y sólo un estudiante (20%) 

señala correctamente 2 semejanzas. Mientras que en el post-test el 

40% (2) de los estudiantes señalan correctamente las 2 semejanzas 

entre las plantas y animales, los otros 2 (40%) estudiantes 

identifican sólo 1 semejanza, seguido de un estudiante (20%)  que 

identifica 1 o más semejanzas erróneamente. 

Con respecto a las diferencias entre plantas y animales que 

identifican los estudiantes, en el pre-test el 40% (2) de los 

estudiantes señalan correctamente 2 diferencias, los otros 2 (40%) 

estudiantes identifican sólo 1 diferencia, y únicamente el 20% (1) 

identifica 1 o más diferencias erróneamente. Mientras que en el 

post-test la mayoría de los estudiantes (80%) señalan 

correctamente las 2 diferencias, seguido del 20% (1) que 

identifica sólo 1 diferencia.   

Estos resultados de manera general indican que a los estudiantes 

les es más fácil establecer diferencias que reconocer similitudes. 

Por otra parte, se evidencia que la habilidad de comparar tanto 

semejanzas como diferencias entre los animales y las plantas 

aumentaron en el pos-test, pues, el nivel de error de las 

comparaciones son menores que en el pre-test, este aspecto, se 

debe seguramente a que el estudiante tiene más claro el concepto 

de similitud y diferenciación, habilidades practicadas en las 

actividades de nuestra propuesta metodológica.  

La pregunta 4, demostró que la mayoría de los estudiantes saben 

agrupar y no les resultan difíciles, sin embargo, los criterios de 

agrupación utilizados por los estudiantes permitió distar y valorar 

sus respuestas. De esta forma, en el pre-test el 60% (3) de los 

estudiantes utilizan criterios de agrupación correctos pero su 

agrupación incluye menos de los 3 animales requeridos, el resto 

de los estudiantes (40 %) utilizaron criterios de agrupación 

erróneos.  

Mientras que en el post-test el 40% (2) de los estudiantes utilizan 

criterios de agrupación correctos para los 3 animales 

seleccionados, y la mayoría de los estudiantes (60%), utilizan 

criterios de agrupación también correctos pero su agrupación 

incluye menos de los 3 animales requeridos. 

 

 

Gráfico 2. Resultados de la agrupación de los animales según 
criterios elegidos  

Como se observa en el gráfico anterior, en el post-test existe un 

mejor análisis de los criterios elegidos para agrupar a los 

animales, ya que no existen criterios de agrupación erróneos como 

se evidencia en el pre-test. Además, se demuestra que en el post-

test aumentó el número de estudiantes que utilizan criterios de 

agrupación correctos para los 3 animales seleccionados, por lo 

tanto, se expone un aumento en las habilidades de análisis de los 

estudiantes. 

La pregunta 5, buscó que los estudiantes formulen una hipótesis 

que expliquen 2 motivos o razones del porqué hay tantos animales 

en el paisaje. Los resultados del pre-test, muestran que el 60% de 

los estudiantes (3), formulan la hipótesis correctamente, pero sólo 

incluye una razón de explicación, seguida del 40% de los 

estudiantes (2), que formularon una hipótesis correctamente e 

incluye las dos razones de explicación. A continuación estos datos 

se grafican en el siguiente cuadro: 
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Gráfico 3. Resultados de la formulación de hipótesis 

Mientras que el post-test el 80% (4) de los estudiantes formularon 

una hipótesis correctamente que incluye las dos razones de 

explicación, y sólo un estudiante (20%) formuló su hipótesis con 

una razón de explicación.  

Estos resultados muestran que en el post-test existe un aumento en 

las razones de explicación de la formulación de hipótesis, que a 

diferencia del pre-test, la mayoría de los estudiantes formulan sus 

hipótesis con una sola razón de explicación, es decir, que hay un 

aumento en ésta habilidad. Además, cabe destacar que todos los 

estudiantes intentaron dar una respuesta y ninguno formuló 

razones de explicación erróneas, por lo tanto, la intención de 

explicar algo está presente en los estudiantes. 

5. CONCLUSIONES 
Antes de evaluar el impacto de la integración curricular del 

videojuego, se consideró necesario evaluar si existió o no tal 

“integración” curricular, pues una ausencia o mala integración 

tecnológica podrían mermar los resultados del impacto en el 

desarrollo de habilidades cognitivas. Por tal motivo, tres expertos 

evaluaron el nivel de integración curricular del software educativo 

en: Apresto, Uso e Integración a través de las pautas de 

observación y cuyos resultados concluyeron que ciertamente se 

logró una verdadera integración del software al currículo escolar, 

ya que, el promedio obtenido de ambas pautas alcanzaron 4.3 

puntos, en una escala de 1 al 5. Es decir, que el uso del 

videojuego logró articularse con los demás elementos del 

currículum a través de nuestro modelo metodológico de 

implementación.  

Además, se puede afirmar que la experiencia de integración del 

videojuego es considerada como una “buena práctica pedagógica 

con uso de Tecnologías”, debido a los puntajes obtenidos (4 pts. 

promedio). Esto significa que se evidenció positivamente la 

mayoría de los ítems que contienen las dimensiones evaluadas, 

pues, mientras más indicadores de estas dimensiones se 

observaran, mayor fue el grado o nivel que se alcanzó para 

considerarse como buena práctica pedagógica. 

Asimismo, los resultados obtenidos en las pautas de observación, 

y las entrevistas efectuadas a los actores involucrados de la 

experiencia (estudiantes y profesora), concluyeron que las 

actividades respondieron tanto a las necesidades de aprendizaje, 

es decir a los objetivos propuestos, como a los contenidos de la 

unidad, obteniendo un promedio de 4.7 pts.  

Con respecto a la experiencia tecnológica en el aula, de manera 

general, se concluye que el videojuego se utilizó como un recurso 

para apoyar actividades educativas, así lo confirmaron la 

profesora de ciencias y las valoraciones de los tres expertos 

otorgándole un puntaje máximo de 5 pts., seguidos de 4.7 puntos 

que señala que el videojuego apoyó en la construcción del 

aprendizaje, pues fue utilizada como herramienta para estimular el 

aprender, este último aspecto fue ratificado por los estudiantes de 

quinto básico como por la profesora de ciencias.  

Es importante destacar que en la investigación se observó un alto 

grado de motivación y participación de los estudiantes, dicho 

aspecto se evidenció tanto en las observaciones de los expertos 

como en las opiniones emitidas por la profesora de ciencias y de 

los propios estudiantes, en consecuencia, se concluye que la 

integración curricular del videojuego Viaje a Natomía impactó en 

la motivación y entusiasmo de los estudiantes.  

Por otra parte, se concluye que la metodología de trabajo fomentó 

el trabajo colaborativo entre los estudiantes que participaron en la 

experiencia, esta conclusión fue validado por los expertos quienes 

señalaron que “la tecnología se usó de forma colaborativa”, 

alcanzado un promedio de 4 pts., además, fue evaluada como un 

aspecto positivo en la experiencia tanto por los estudiantes como 

por la profesora de ciencias.  

Para finalizar, con las conclusiones de la experiencia de 

integración tecnológica, señalamos que: 

• La metodología usada permitió centrar en el alumno la 

responsabilidad de su propio aprendizaje, convirtiéndolos en 

sujetos más activos. En consecuencia, el rol del profesor se 

centró en ser orientador y/o guía del aprendizaje del alumno.  

• Los vínculos entre alumno-alumno y alumno-profesora, se 

reforzaban a medida que progresaba la unidad. Este aspecto 

fue evaluado por los expertos con 4.3 puntos.  

• Los materiales utilizados fueron de interés de los estudiantes y 

se basaron en experiencias de la vida cotidiana, potenciando 

así el interés por aprender y por explorar.  

• Mediante el uso del software, se pudo constatar la importancia 

que tiene para las personas con discapacidad visual los 

referentes sonoros entregados por el programa durante la 

ejecución de las actividades.  

• Al inicio de la experiencia, todos los niños necesitaron de 

mediación verbal y/o física para interactuar con el software, 

sin embargo, esta mediación fue en descenso, pues, al final de 

la investigación, se observó, mayor autonomía en la 

interacción con el software.  

• Las actividades de aprendizaje fueron efectivas pues iban 

apuntado al objetivo que se propuso en la unidad, gracias a la 

planificación y el uso de la ficha pedagógica y la ficha de 

trabajo.  

• Con la experiencia los estudiantes fortalecieron también sus 

capacidades para utilizar las TIC.  

Por otra parte, los resultados obtenidos en los test aplicados 

evidenciaron diferencias entre los resultados del pre y post test, 

por lo que se concluye que existe un impacto positivo en el 

desarrollo de habilidades cognitivas de orden superior, en los 

procesos de análisis y evaluación. A continuación, se expone 

algunas de las principales conclusiones que permitió confirmar 

aquello:  

• La habilidad cognitiva de comprender aumentó después de la 

experiencia de integración curricular del videojuego, ya que 

los estudiantes en el pos-test formularon respuestas más 

elaboradas y mejor construidas en función a sus 

observaciones, estableciendo relaciones y construyendo 

significado. 
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• La habilidad de comparar tanto semejanzas como diferencias 

entre los animales y las plantas aumentaron en el pos-test, 

pues, el nivel de error de las comparaciones son menores que 

en el pre-test, este aspecto, se debe probablemente a que el 

estudiante tiene más claro el concepto de similitud y 

diferenciación, habilidades practicadas en las actividades 

desarrolladas.  

• Se evidencia un aumento en las habilidades de análisis de los 

estudiantes, ya que en el post-test los estudiantes muestran un 

mejor análisis de los criterios elegidos para agrupar a los 

animales y no caen en criterios de agrupación erróneos como 

se evidencia en el pre-test.  

• En el post-test se observa un aumento en la habilidad de 

formular hipótesis, pues aumentaron sus juicios en base a 

criterios o las razones de explicación, que a diferencia del pre-

test, la mayoría de los estudiantes formulan sus hipótesis con 

una sola razón de explicación. 

Esto indica que la integración curricular del videojuego, al menos 

en este grupo, permitió un mayor desarrollo de habilidades 

cognitivas de orden superior, en los procesos de análisis y 

evaluación, en este sentido, nuestras conclusiones apuntan a lo 

que Sánchez, afirma “las TICs cuando se utilizan con fines 

curriculares, para apoyar una disciplina o un contenido curricular, 

son herramientas que estimulan el desarrollo de aprendizajes de 

orden superior” [7]. 

Pero, el uso del videojuego por sí sólo no fue capaz de desarrollar 

dichas habilidades cognitivas de orden superior, pues se requirió 

emplear el “kit de tareas cognitivas”. El uso de este conjunto de 

actividades cognitivas, apuntó la enseñanza de las ciencias 

naturales desde dos perspectivas: contenido y habilidades, así, se 

combinó la enseñanza del contenido disciplinar concreto, con la 

enseñanza de habilidades cognitivas de orden superior.  

Es decir, que el desarrollo de las actividades de aprendizaje 

propuesto, no sólo articuló el uso del videojuego, sino también, 

permitió la ejercitación de las habilidades cognitivas de forma 

sistemática, esto significa que fue planeada, de tal forma, que cada 

habilidad se repitió varias veces, a través de diferentes tipos de 

tareas. Solo así, creemos que la integración del software logró 

desarrollar las habilidades cognitivas de orden superior. 

Sin embargo, no es menor el resultado obtenido en las pautas de 

observación que desarrollaron los expertos, con respecto al 

impacto del videojuego en el desarrollo de habilidades cognitivas 

de orden superior, pues los jueces asumían opiniones encontradas 

y disímiles al respecto. 

Por otra parte, las diferencias comprobadas entre los resultados 

del pre y post test, al respecto del desarrollo de las habilidades 

cognitivas de orden superior, no son del todo concluyentes, pues 

debido a la ausencia de un grupo control, no se pudo realizar 

pruebas estadísticamente comparativas que permitan sacar 

conclusiones mayores y tener certeza de que el impacto en las 

habilidades cognitivas evidenciadas en nuestro estudio, se deba 

exclusivamente a la integración curricular del videojuego y no a 

otros factores.  

La elección del grupo de estudio fue de carácter “intencional” y 

no según su representatividad estadística, recordemos que la 

decisión de trabajar sin grupo control se debió a que nuestra 

muestra es demasiado pequeña (conformado por un solo curso de 

quinto básico, compuesto de 5 estudiantes),  pues en Santiago 

existe sólo dos establecimientos para niños con discapacidad 

visual el Santa Lucía y el Hellen Keller, no se seleccionó a esta 

última porque la mayoría de sus estudiantes poseen 

discapacidades múltiples y/o asociadas, en consecuencia, no 

permitiría lograr la equivalencia con el grupo experimental.  

En consecuencia, las conclusiones de nuestra tesis proporcionan 

datos iniciales pero no definitivos ni menos concluyentes, de que 

a través del diseño metodológico de implementación propuesto se 

logró la integración curricular del videojuego Viaje a Natomia, y 

permitió llevar a cabo algunas tareas cognitivas que impactaron en 

el desarrollo de habilidades cognitivas de orden superior, en los 

procesos de evaluación y creación.  

Para finalizar concluimos señalando que no cabe duda que la 

integración curricular del software contribuyó de manera 

significativa al enriquecimiento del ambiente de aprendizaje, 

desde diferentes perspectivas como la organización de la clase, la 

motivación de los estudiantes, el estímulo de aprendizaje 

colaborativo, la ejercitación de contenidos específicos, entre otros. 
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ABSTRACT 

 

These days, most educational institutions aim to use Information 

and Communication Technologies (ICTs) with the desire of 

improving student learning, These institutions offer a blended 

learning system (b-learning) with high similarity that enables 

students to continue to interact / learn even outside the classroom 

boundaries. These technologies such as Virtual Learning 

Environments (VLE), Mobile Technologies, Ubiquitous 

Computing and Pervasive, can provide students with a richer 

learning experience anywhere and anytime they are interested in 

learning. Moreover, these technologies help the teachers achieve 

their goals in lesson-planning. The multimodal integration of 

technologies and intelligent interaction between the students and 

the learning system enable personalized and effective learning 

within their social context. Thus, the aim of this study is to 

describe a systematic mapping of the literature to identify relevant 

evidence about the intelligent integration of teaching in traditional 

environments with Virtual Learning Environments using 

Ubiquitous Computing through technological devices that provide 

communication between these learning environments focusing on 

an efficient, ubiquitous, and personalized learning. 

 

RESUMO 

Hoje em dia, a maioria das instituições educacionais visa utilizar 

as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC´s) com a 

perspectiva de melhorar o aprendizado do aluno. As instituições 

oferecem um sistema de aprendizagem mista (b-learning) com alta 

similaridade que possibilita a continuidade da 

interação/aprendizagem mesmo fora das fronteiras da sala de aula. 

Estas tecnologias como Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

(AVA’s), Tecnologias Móveis, Computação Ubíqua e Pervasiva 

podem proporcionar aos alunos uma experiência de aprendizagem 

mais rica e em qualquer lugar sempre quando estiverem 

interessados em aprender. Outrossim, tais tecnologias auxiliam 

aos professores a atingir os objetivos da aula em sua plenitude. 

Com a integração multimodal das tecnologias e a interação 

inteligente entre o sistema de aprendizagem e os alunos, é 

possível construir um aprendizado personalizado e eficaz dentro 

do contexto social de cada aluno. Desta forma, o objetivo deste 

trabalho é descrever um mapeamento sistemático da literatura 

visando identificar evidências relevantes sobre a integração  

 

inteligente de Ambientes tradicionais de Ensino com os 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem utilizando a Computação 

Ubíqua através de dispositivos tecnológicos que proporcionam a 

comunicação entre estes ambientes de aprendizagem, com foco 

em um aprendizado eficaz, ubíquo e personalizado. 

 

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.1 [ Computers and Education ]: Computer Uses in Education - 

collaborative learning. 

Termos Gerais 
Documentation, Human Factors. 

 

Palavras Chave 
Aprendizagem Ubíqua, Aprendizagem Colaborativa, Ambiente 

Virtual de Aprendizagem, Integração de Ambientes de 

Aprendizagem, Mapeamento Sistemático. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A intensificação da utilização de material digital em rede e a 

integração com os dispositivos móveis proporcionaram aos atores 

(professor e aluno) do processo de ensino uma aprendizagem com 

mobilidade e interfaces de espaços constituídos por ubiquidade e 

conectividade. O acesso aos recursos tecnológicos disponíveis nos 

dias de hoje permite potencializar a educação, visto que não há 

necessidade de permanecer no espaço físico de sala de aula para 

entrar em contato com os ambientes de aprendizagem digitais. 

Vários tipos de recursos de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC) estão disponíveis e podem ser utilizados 

como auxílio ao processo de ensino-aprendizagem, entre eles: o 

computador, o acesso à Internet, Lousa Digital, Projetor 

Multimídia Interativo, Smartphones, Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem, Tecnologias Móveis e Objetos de Aprendizagem. 

É comum verificar em um ambiente de sala de aula tradicional a 

disponibilidade de alguns destes recursos tecnológicos 

educacionais, porém, em muitas instituições de ensino tais 

recursos estão disponíveis, mas não são utilizados por diversos 
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fatores, como exemplo a dificuldade de manusear os 

equipamentos, a falta de interesse ou a falta de conhecimento. 

Dentre as TIC´s voltadas à educação destacam-se os Objetos de 

Aprendizagem (OA) que, segundo [27 apud IEEE, 2002], são 

definidos como “qualquer entidade, digital ou não digital, que 

possa ser utilizada, reutilizada ou referenciada durante o 

aprendizado suportado por tecnologias”. Para [27], a existência de 

diferentes meios de acesso aos conteúdos digitais é fundamental 

que os recursos educacionais, como os OA, sejam ubíquos, 

multimodais e interativos.  

A ubiquidade pode ser compreendida como uma habilidade de 

comunicação a qualquer tempo e hora, por meio de dispositivos 

móveis dispersos pelo meio ambiente. Dessa forma, a ubiquidade 

é avaliada como um recurso importante principalmente nestes 

tempos em que os dispositivos móveis, com poder de 

processamento significativo, estão sendo inseridos no processo 

educacional.  

A aprendizagem com mobilidade e ubiquidade possibilita acessar 

e utilizar os conteúdos digitais em qualquer momento, de forma a 

garantir a interação dentro e fora da sala de aula tradicional. Nesta 

perspectiva, os Objetos de Aprendizagem devem ser multimodais 

(considerando a materialização do conteúdo), devido à variedade 

de dispositivos móveis, permitindo assim uma maior facilidade no 

uso dos recursos educacionais que podem ser: o acesso através da 

Internet, Smartphones, Tablets e inclusive pela TV digital (TVD), 

totalmente de forma ubíqua. Em [26] é destacado que “estamos 

vivenciando uma nova relação entre o que chamamos de 

tecnologias digitais em rede e os processos de comunicação, 

potencializados pelo uso dos dispositivos móveis que vem 

redimensionando e transformando os espaços urbanos”.  

Assim, este trabalho objetiva identificar, através do mapeamento 

sistemático, trabalhos relevantes que relacionem a integração de 

Ambientes Tradicionais de Ensino (Físico) com Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem (Virtual) de forma Ubíqua que permita 

a produção, utilização e reutilização de Objetos de Aprendizagem 

visando uma aprendizagem mais eficaz, onipresente e 

personalizada. O artigo segue a seguinte estrutura: a seção 2 

apresenta uma fundamentação sobre ambientes virtuais de 

aprendizagem e ubiquidade. A seção 3 apresenta a metodologia 

utilizada para o mapeamento sistemático. A seção 4 apresenta os 

resultados e discussão dos artigos catalogados. A seção 5 

apresenta a conclusão; e por fim apresentam-se as referências 

bibliográficas. 

 

2. AMBIENTES VIRTUAIS DE 
APRENDIZAGEM E UBIQUIDADE 

Segundo [25], “a aprendizagem ubíqua é aquela que está 

disponível a qualquer momento e que qualquer curiosidade pode 

ser saciada pelo acesso aos dispositivos móveis conectados em 

rede, fazendo com que essa informação se transforme em 

aprendizagem quando incorporada a outros usos”. No contexto de 

sociedade e cultura da mobilidade, há um grande desafio ao 

pensar em novas práticas educativas na medida em que a noção de 

espaço de aprendizagem vai muito além daquela compreendida no 

passado.  

Com o advento da modalidade de ensino conhecida como m-

learning (aprendizagem móvel), a aprendizagem foi direcionada à 

ótica dos estudantes, porém com o foco voltado às práticas 

educativas possibilitadas pelos dispositivos móveis associados às 

atuais tecnologias educacionais em redes. 

Neste contexto, [31] salienta que “a aprendizagem móvel 

observada pela ótica da aprendizagem é complexa e não pode ser 

abordada apenas como uma variação da educação online 

decorrente do uso dos dispositivos móveis ou como uma extensão 

da aprendizagem em sala de aula para outros espaços de tempos 

de aprendizagem”. No trabalho apresentado por [31] os autores 

afirmam que “a aprendizagem móvel trata de um modo mais 

flexível de educação (...) na qual está relacionada a termos como: 

“personalizada”, “espontânea”, “informal”, “pervasiva”, 

“localizada”, mas nenhum destes termos sozinho pode representar 

uma compreensão sobre o conceito de aprendizagem móvel”. 

Em [31] afirma-se ainda que a aprendizagem com mobilidade é 

ubíqua e esta ubiquidade apresenta desafios principalmente no 

desenvolvimento de novas práticas educativas, pois a noção de 

espaço de aprendizagem vai muito além do contexto físico e o 

espaço virtual não é apenas um repositório de Objetos de 

Aprendizagem. 

Neste contexto, um ambiente de aprendizagem ubíqua deve ser 

onipresente e qualquer aluno com acesso à rede pode tornar-se 

totalmente imerso neste processo de aprendizagem instrumentado 

com as atuais tecnologias.  

 

3. METODOLOGIA DO MAPEAMENTO 
SISTEMÁTICO 

Um mapeamento sistemático permite identificar evidências na 

literatura a partir de um processo formal definido através de um 

protocolo. Este trabalho segue o modelo exposto por [5 apud 23] 

onde é apresentado a condução de um mapeamento sistemático 

em cinco etapas, sendo elas: 1) Levantamento da Questões de 

Pesquisa, 2) Condução da Busca, 3) Análise dos Artigos, 4) 

Classificação dos Artigos e 5) Extração dos dados e Mapeamento. 

Na Seção 3.1, é descrita a questão de pesquisa proposta; na Seção 

3.2 é detalhada a construção da string de busca; na seção 3.3 é 

detalhado o processo de condução da busca dos artigos; na Seção 

3.4 é descrita a análise dos artigos, identificando os critérios de 

inclusão e os critérios de exclusão adotados para a seleção dos 

artigos; e por fim apresentam-se na seção 3.5, as duas etapas 

finais, a classificação e extração dos dados. 

 

3.1 Questões de Pesquisa 

O mapeamento proposto neste artigo visa identificar evidências 

que possam responder as seguintes questões de pesquisa:  

QP: Quais os modelos de sistemas interativos propostos que 

visam integrar os ambientes virtuais de ensino aprendizagem com 

o ensino presencial tradicional, tendo como base a computação 

ubíqua? 

QS1: Quais os métodos utilizados? 

QS2: Quais os padrões de pacotes de conteúdos utilizados para a 

disseminação dos Objetos de Aprendizagem? 

3.2 Construção da String de Busca 

A construção da string de busca (ou expressão de busca) é 

realizada na fase inicial do mapeamento sistemático e é de suma 
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importância para o andamento da pesquisa. No trabalho 

apresentado em [13], os autores salientam que uma string ineficaz 

pode retornar um grande número de falsos positivos e 

possivelmente a pesquisa poderá ter outro direcionamento. 

A expressão genérica de busca desta pesquisa foi construída a 

partir de palavras-chave derivadas da questão principal, descrita 

anteriormente, conforme é apresentado na Figura 1: 

 

 

 

Figura 1: Expressão de Busca utilizada para a massa 

Os termos definidos na expressão de busca foram:  

- Palavras-chave: interactive environment of learning, 

learning management system, ubiquitous e learning object 

standard; 

- Não foi definido em qual local do artigo (título, resumo, 

palavras-chave e o corpo do trabalho) o engenho deverá 

buscar pelas palavras-chave; 

- Período: Não limitado; 

- Língua: inglesa, devido à universalidade da língua; 

Objetivando uma menor chance de retornar informações 

desnecessárias e que não tenham relação com o tema da pesquisa, 

foi definida, na expressão de busca, uma utilização específica de 

palavras-chave a serem identificadas no mapeamento.  

Como se observa na expressão de busca, não foram incluídas 

palavras-chave relacionadas aos métodos utilizados e a avaliação 

da proposta apresentada, pois o objetivo é identificar estudos que 

apresentam a implementação de framework(s) interativos que 

relacionem os ambientes virtuais de ensino com os ambientes 

presenciais de ensino e a computação ubíqua. A triagem das 

publicações que apresentam os métodos utilizados e a possível 

avaliação passou a ser um dos processos dentro do mapeamento 

sistemático. 

3.3 Condução da Busca 

A busca dos artigos foi baseada na string formulada e aplicada 

nos engenhos de busca, sendo eles as bases: IEEE Xplore, ACM 

Digital Library, Springer Link, Science Direct, Engineering 

Village e Scopus. Estas bibliotecas digitais foram selecionadas 

com base no estudo apresentado por [12 apud 3], que apresenta 

uma relação das bases mais bem avaliadas em uma análise 

quantitativa e além da relevância destas bases na área de Ciência 

da Computação.  

Como a coleta dos estudos foi realizada em seis diferentes 

engenhos de busca, a expressão teve que ser adaptada em cada 

engenho de acordo com as especificidades de cada ferramenta em 

relação à expressão adotada sem, no entanto, fugir da ideia 

principal, conforme está apresentada na Tabela 1. No caso do 

engenho da Springer Link, foi utilizado um refinamento 

disponível, considerando apenas as áreas de Ciência da 

Computação e da Educação. Quanto ao período de publicação, 

não foi limitado nenhum período com a devida intenção de coletar 

todos os trabalhos disponíveis que tratam da questão de pesquisa.  

Tabela 1: Condução da busca por engenho 

 

A Figura 2 apresenta a quantidade de estudos identificados com a 

execução da expressão de busca nos engenhos das diversas bases 

selecionadas. A coleta dos estudos totalizou 1328 trabalhos 

distribuídos da seguinte forma: 

 

Figura 2: Estudos identificados nas bases de consultas. Dados 
gerados em julho de 2015. 

A base Engineering Village apresentou o resultado mais 

significativo, pois este engenho indexa diversas bases além do El 

Compendex. 

BASE EXPRESSÃO DE BUSCA 

IEEE Xplore 

interactive environment of learning OR 

learning management system OR 

knowledge evaluation OR learning object 

standard AND (ubiquitous OR pervasive) 

ACM DL 

“interactive environment of learning” OR 

“learning management system” OR 

“knowledge evaluation” OR “learning 

object standard” AND (ubiquitous OR 

pervasive) 

Engineering Village 

((("interactive environment of learning" or 

"learning management system" or 

"knowledge evaluation" or "learning object 

standard" and (ubiquitous or pervasive) wn 

KY)) AND ({901.2} WN CL)) 

Science Direct 

((Interactive environment of learning) OR 

(learning management system) OR 

(knowledge evaluation) OR (learning object 

standard) AND ((ubiquitous) OR 

(pervasive))) AND LIMIT-TO(cids, 

"271849","Computers & Education") 

Springer Link 

interactive environment of learning OR 

learning management system OR 

knowledge evaluation OR learning object 

standard AND (ubiquitous OR pervasive) 

Scopus 

ALL((Interactive environment of learning) 

OR (learning management system) OR 

(knowledge evaluation) OR (learning object 

standard) AND (ubiquitous) OR 

Interactive environment of learning OR learning 

management system AND (ubiquitous OR pervasive) OR 

knowledge evaluation OR learning object standard 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

214

Para a gerencia do mapeamento sistemático foi utilizado a 

ferramenta StArt (State of the Art through Systematic Review) 

desenvolvida pelo Laboratório de Pesquisa em Engenharia de 

Software (LaPES) da Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCAR) [7]. 

3.4 Análise dos Artigos 

Segundo [13] é necessário definir no protocolo do mapeamento 

critérios para inclusão e exclusão dos estudos identificados. Estes 

critérios atuam como filtro para refinar mais a busca pelos estudos 

relevantes e pertinentes ao objeto da pesquisa, descartando os 

estudos coletados que não possuem relação com o objeto desta 

pesquisa. Assim, foram definidos os seguintes critérios: 

•CI1: Artigos escritos em inglês (devido à universalidade da 

língua); 

•CI2: Artigos devem estar disponíveis para download (de 

acordo com a assinatura da nossa universidade) na íntegra; 

•CI3: Artigos primários, mapeamentos e/ou revisões 

sistemáticas e artigos teóricos; 

•CI4: Artigos completos (notas ou artigos não completos 

foram desconsiderados). 

Após realizar a busca nos Engenhos, definidos na seção 3.3, 

foram pré-selecionados os artigos que satisfizeram os critérios de 

inclusão citados acima. Destes artigos, foram excluídos aqueles 

que satisfizeram um ou mais dos critérios de exclusão definidos a 

seguir: 

•CE1: Artigos duplicados; 

•CE2: Artigos nos quais a expressão de busca seja satisfeita 

com os termos presentes apenas nas referências, biografia do 

autor, agradecimentos ou conclusão; 

•CE3: Artigos que não possuem o foco dentro do objeto desta 

pesquisa. 

Na condução deste mapeamento, foram realizadas cinco rodadas 

para análise dos critérios de inclusão e exclusão dos estudos 

coletados, descritas na Tabela 2. Em cada rodada, foram 

analisados estudos a fim de filtrar os artigos mais relevantes 

dentro do tema desta pesquisa.  

Tabela 2: Descrição das etapas na condução do mapeamento 

 

A Tabela 3 apresenta os resultados após a execução da seleção 

primária, onde foi aplicado os critérios de inclusão e exclusão a 

partir da leitura do título, resumo e palavras-chave dos estudos 

identificados. 

 

Tabela 3: Resultado da seleção primária 

Biblioteca Digital Seleção Primária 

IEEE Xplore 8 

ACM DL 3 

Springer Link 5 

Scopus 17 

ScienceDirect 3 

Enginering Village 102 

Total 138 

 

A Tabela 4 apresenta a quantidade de estudos duplicados 

identificados durante a execução da seleção primária do 

mapeamento sistemático da literatura, a saber: 
 

Tabela 4: Estudos duplicados 

Biblioteca Digital Duplicidades 

IEEE Xplore 1 

ACM DL 5 

Springer Link 0 

Scopus 1 

ScienceDirect 0 

Enginering Village 10 

Total 17 

 

Com o resultado da seleção primária e extração dos estudos 

duplicados, iniciou-se a seleção secundária com a execução da 

quarta e quinta rodada. Na quinta rodada foi efetuada uma leitura 

mais aprofundada nos estudos catalogados analisando a 

abordagem, métodos e resultados. A Tabela 5 apresenta o 

resultado dos estudos incluídos após a seleção primária e 

secundária. 

Tabela 5: Resultado da seleção secundaria por engenho de 
busca 

Base 
Seleção 

Primária 

Seleção 

Secundária 

IEEE Xplore 8 2 

ACM Digital  3 1 

Springer Link 5 0 

Scopus 17 1 

ScienceDirect 3 0 

Enginering Village 102 19 

Total 138 23 

3.5 Classificação e Extração dos Dados 

Nesta seção discutiremos a classificação e extração das 

informações relevantes, como a relação dos estudos aceitos e dos 

estudos rejeitados, a quantidade de estudos publicados na área da 

 RODADAS DESCRIÇÃO 

S
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ia
 1ª Rodada Verificação se a língua escrita é inglês 

2ª Rodada Verificação de artigos primários 

3ª Rodada 
Análise de Título, Abstract e Palavras-

chave. 
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S
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n
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ár

ia
 4ª Rodada 

Verificação se o estudo apresenta texto 

completo disponível na web 

5ª Rodada 

Análise da introdução, método e conclusão, 

verificando se o estudo aborda evidências 

relevantes quanto ao foco desta pesquisa. 
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pesquisa classificados por ano e a distribuição dos estudos por 

biblioteca digital.  

Após realizar a busca, foram pré-selecionados 138 artigos 

conforme critérios definido na seção 3.3. Em seguida, foram 

aplicados os critérios de exclusão, eliminando 115 trabalhos que 

representam 83,33% dos artigos pré-selecionados, conforme 

apresentado na Figura 3. Assim, foram catalogados 23 artigos a 

serem analisados (o mais antigo é de 2005 e o mais novo é de 

2015). Na extração dos dados, após a seleção secundária, foram 

aceitos 16,67% dos artigos.  

 

Figura 3: Relação dos estudos aceitos e rejeitados a partir da 
seleção secundária. 

A Figura 4 apresenta a distribuição anual dos trabalhos 

selecionados. 

 

Figura 4: Distribuição cronológica dos estudos identificados. 
Dados gerados em julho de 2015. 

Conforme apresentado na Figura 4, dos 23 artigos analisados, 

observa-se que os anos de 2008 e 2014 obtiveram o maior número 

de publicações, com 6 e 4 artigos, respectivamente. 

Dentre as bibliotecas digitais selecionadas, a biblioteca IEEE 

Xplore apresentou um maior número de trabalhos publicados que 

tratam do objeto desta pesquisa, conforme apresentado na Figura 

5. Dentre os estudos identificados na biblioteca Springer Link 

alguns deles são capítulos de livro e não estão disponíveis para 

acesso completo. A representação “Outros” na Figura 5, retrata a 

identificação de estudo que não está indexado nas bases definidas 

na Seção 3.3, este artigo foi publicado em World Academy of 

Science, Engineering and Technology 42 2010.  

 
Figura 5: Distribuição dos trabalhos selecionados por 

biblioteca digital. 

4. DISCUSSÕES 

Através do mapeamento sistemático realizado, verificou-se que a 

grande maioria dos trabalhos identificados visa utilizar a 

computação ubíqua para o enriquecimento do processo de ensino 

e aprendizagem dentro do contexto do aluno. Observa-se que 

60,86% dos trabalhos catalogados apresentam o desenvolvimento 

de sistemas ou protótipos que utilizam a Computação Ubíqua em 

um Ambiente de Ensino Aprendizagem (Presencial e Virtual) com 

diversos propósitos como, por exemplo, a personalização do 

ensino dentro do contexto do usuário.  

A Figura 6 apresenta a relação dos estudos catalogados com base 

na proposta apresentada em cada trabalho. Neste trabalho foram 

definidos três métodos para observação, sendo eles o 

desenvolvimento de um Sistema/Protótipo, a apresentação de um 

Modelo Conceitual ou a realização de um Levantamento 

Bibliográfico (survey).  

 

Figura 6: Método utilizado nos estudos catalogados 

Conforme apresentado na Figura 7, o ano de 2008 apresentou um 

número mais significativo de sistemas propostos aplicados a salas 

de aula inteligente que se comunica com outros dispositivos e 

tecnologias móveis como Lousa Digital, SMS, Tablets, PDA e 

entre outros. Porém, tais sistemas apresentavam limitações em 

suas aplicações devido às tecnologias disponíveis no ano em 

questão.  
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No entanto, em 2014 houve um maior número de propostas e 

modelos conceituais de tecnologia ubíqua para adoção em 

ambiente de aprendizagem como as salas de aula, conforme está 

apresentado na Figura 7. 

 

Figura 7: Distribuição anual dos estudos por método proposto 

Na fase de extração de dados, foram identificadas as respostas 

para as questões definidas na Seção 3.1. Para a questão principal 

QP: “Quais os modelos de sistemas interativos propostos que 

visam integrar os ambientes virtuais de ensino aprendizagem com 

o ensino presencial tradicional, tendo como base a computação 

ubíqua?”, foram extraídas as informações listadas na Tabela 6. 

 Com base na avaliação das informações catalogadas, observou-se 

que 14 trabalhos apresentam o desenvolvimento de uma 

aplicação, um framework ou uma infraestrutura física de sala de 

aula inteligente com a proposta da integração de hardware e 

software utilizando a computação ubíqua. 

Os autores em [1, 29 e 33], focaram no desenvolvimento de 

aplicação e framework que visam à aprendizagem adaptativa e 

personalizada com base no perfil de cada aluno. Tais 

pesquisadores utilizaram a computação ubíqua, técnicas de 

mineração de dados, crowd-sourcing e métodos para gerência de 

material centrado no perfil do usuário (estilos de aprendizagem). 

Para estes autores, os sistemas apresentados necessitam de novas 

implementações que possam ampliar os requisitos apresentados 

focando na melhoria da construção do conhecimento. 

Para a questão QS1 “Quais os métodos utilizados?”, observou-se 

que nos trabalhos apresentados por [2, 4, 8, 9, 11, 14, 20, 21, 22, 

24 e 28], os autores apresentam um modelo de infraestrutura física 

de uma sala de aula inteligente instrumentado com recursos que 

visam à utilização de serviços conectados a dispositivos e 

sensores tecnológicos. Tais recursos permitem a percepção e 

interação, de forma ubíqua, dos atores (professor e aluno) com os 

recursos computacionais disponíveis. 

Nos trabalhos apresentados por [14, 15, 16, 17 e 30], os autores 

apresentam um modelo conceitual pedagógico que visa compor 

cenários de aprendizagem complexos que perceba a experiência 

de aprendizagem do aluno, proponha a regulação da 

aprendizagem e permita a orquestração dos ambientes de ensino. 

Para a questão QS2: “Quais os padrões de pacotes de conteúdos 

utilizados para a disseminação dos Objetos de Aprendizagem?”, 

os trabalhos desenvolvidos por [4, 9, 20, 28, 29, 30 e 32] 

apresentam a utilização de padrões de conteúdos como IMS-LD, 

SCORM Compliant e IEEE LOM. Tais padrões são 

internacionalmente conhecidos e sua utilização indica a 

interoperabilidade dos Objetos de Aprendizagem entre diversos 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) que atendam aos 

padrões estabelecidos. É importante salientar que cada padrão 

segue regras diferentes, assim o padrão IMS-LD, por exemplo, 

não permite a importação e/ou exportação de conteúdo didático 

digital para outro padrão. A utilização de padrões de pacotes de 

conteúdos permite a disseminação e execução de conteúdos 

digitais em diferentes dispositivos e plataformas de aprendizagem 

atendendo aos requisitos de extensabilidade e a reutilização de 

material didático digital. 

Os autores dos trabalhos [2, 6, 8, 14, 20, 28 e 32] propõem 

recursos para o desenvolvimento de uma sala de aula inteligente 

com objetivo de integrar diversos recursos tecnológicos para uma 

aprendizagem focada no usuário. Para [28], os grandes desafios 

destes sistemas de ambientes inteligentes são: proporcionar a 

extensabilidade e a escalabilidade entre plataformas diferentes.  

Na análise geral dos trabalhos catalogados, foi identificada uma 

lacuna de pesquisa quanto à interoperabilidade dos diversos 
AVA´s, pois com a variedade de projetos e modelos de 

dispositivos móveis é necessário que os Objetos de Aprendizagem 

(OA) sejam multimodais permitindo a sua execução nos diversos 

tipos de dispositivos, independentemente da sua configuração, 

formato ou plataforma. Desta forma, alguns dos sistemas 

apresentados devem ser extensíveis e interoperáveis suportando 

outras plataformas onde permitem a importação e exportação de 

conteúdos de forma aberta.  

Outra lacuna observada e avaliada como um grande desafio foi 

quanto ao compartilhamento de informações e de Objetos de 

Aprendizagem reutilizáveis entre os diversos dispositivos móveis 

e sistemas educacionais, pois os padrões de pacotes de conteúdos 

como o SCORM e o IMS-LD (padrões internacionalmente 

conhecidos) ainda apresentam limitações principalmente quando 

tratam de interações com outros Objetos de Aprendizagem. 

5. CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi realizado um mapeamento sistemático para 

identificar métodos e abordagens de ambientes de aprendizagem 

presencial e virtual integrados com a computação ubíqua visando 

disponibilizar um aprendizado ubíquo, personalizado e eficaz. 

Para a melhor análise dos resultados, as avaliações foram 

divididas por tipo de método que os autores utilizaram, sendo: o 

desenvolvimento de Sistema/Protótipo, a apresentação de uma 

proposta de um Modelo Conceitual e o levantamento bibliográfico 

(survey) com as novas tendências. 

Foi encontrado um total de 1.328 publicações através da aplicação 

da string de busca com palavras-chave produzida a partir da 

questão principal apresentada na Seção 3.1. A string foi aplicada 

no engenho de busca das bases IEEE Xplore, ACM Digital 

Library, Springer Link, Science Direct (Elsevier), Engineering 

Village e Scopus. Na fase de seleção foram classificados 138 

artigos, e na fase de extração resultaram 23 publicações. 

Com o mapeamento sistemático realizado foi possível ter uma 

visão da situação atual do tema em questão que trata dos 

ambientes de sala de aula inteligente instrumentado com a 

computação ubíqua. Assim, é possível constatar com os resultados 

do mapeamento que este é um tema em potencial, mas que 

necessita ser mais explorado devido ao crescimento das 

tecnologias móveis e ubíquas para as diversas áreas, 

principalmente na área educacional.  

No entanto, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) 

quando aplicadas na educação necessitam de métodos 

pedagógicos que visam uma aprendizagem eficiente e 

personalizada no contexto social dos alunos. O uso das TIC´s 
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deve ser realizado como um meio de suporte ao processo de 

ensino.  

Pode-se observar, ainda, um crescimento no desenvolvimento de 

sistemas que apoiam ambientes de sala de aula inteligente, 

utilizam as tecnologias móveis e a computação ubíqua voltada à 

educação. Neste sentido, as tendências atuais ditam que na 

educação do futuro haverá um aumento das necessidades de 

acesso à rede, do compartilhamento e visualização das 

informações. Todos os conceitos centrais da Internet das Coisas e 

das ferramentas disponíveis traduzirão os dados do usuário em 

informações relevantes e precisas.  

Com base nos estudos realizados, observa-se também, a 

necessidade de propostas de ambientes inteligentes abertos 

instrumentados com dispositivos eletrônicos que proporcionem 

uma aprendizagem personalizada, de forma ubíqua, interoperável 

com os AVA´s e com forte suporte a Objetos de Aprendizagem.  

Neste cenário, a personalização da aprendizagem, a aprendizagem 

colaborativa e o ensino centrado no contexto dos alunos quando 

relacionados aos ambientes inteligentes podem proporcionar uma 

aprendizagem com mais qualidade. Assim, a integração de tais 

recursos fortalece o processo de ensino aprendizagem com a 

disponibilização dos materiais digitais educacionais através dos 

serviços computacionais. 

Em relação a limitações do estudo apresentado:  

• Questão de Pesquisa: as questões de pesquisa definidas 

neste estudo podem não fornecer uma cobertura completa 

do objeto do estudo. As questões foram definidas com a 

intenção de investigar a relação dos Ambientes de 

Aprendizagem com a computação ubíqua, os métodos 

utilizados para manter esta relação e como disseminar o 

conteúdo didático digital produzido. Questões referentes aos 

tipos de modelos de sistemas, métodos e as tecnologias 

utilizadas não foram restringidos nesta pesquisa uma vez 

que se pretende mapear os trabalhos desenvolvidos no 

contexto do objeto deste trabalho independente da 

ferramenta utilizada; 

• String de busca: a tradução literal das palavras-chave para 

língua inglesa pode apresentar uma ameaça devido a termos 

não comuns no idioma estrangeiro; e, 

• Condução da busca dos estudos: o processo de busca nas 

bases das bibliotecas digitais não é exatamente o mesmo. 

Desta forma, adaptamos as strings de busca assumindo que 

as expressões lógicas estejam consistentes em todos os 

bancos de dados. 

Como trabalho futuro pretende-se restringir a pesquisa tendo 

como objeto principal a produção de material didático digital 

aberto e reutilizável em ambientes interativos de aprendizagem. 

Desta forma, com os conhecimentos adquiridos, pretende-se 

propor uma sala de aula inteligente que dê o suporte necessário 

aos aspectos de uma aprendizagem mediada de forma ubíqua, 

colaborativa e participativa. Neste sentido, aspira-se construir um 

sistema que automatize uma sala de aula a fim de capturar o 

material didático (anotações, áudio e vídeo) desenvolvido pelo 

professor e aluno em sala de aula, e exportar este conteúdo digital 

para um ambiente virtual de aprendizagem de forma a dinamizar e 

aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem. 

 

Tabela 6: Estudos Catalogados 

Referência Objetivo Observação 

[Wang et al. 2005] 
Permitir o acesso e leitura de conteúdos, em dispositivos 

diversos, utilizando o padrão de pacote de conteúdo SCORM. 

Desenvolvimento de ambiente que dissemina os 

conteúdos de um curso baseado no padrão SCORM-

Compliant. 

[Keil-Slawik 2005] 

Propor uma perspectiva sobre a noção de objetos de 

aprendizagem como a semiótica ativa de aprendizagem 

transcendendo os atuais e-Learning.  

Apresenta um Framework baseado em interatividade e 

responsividade, que reconceitua os ambientes de 

aprendizagem utilizando a computação ubíqua. 

[Chevrin et al. 2006] 

Desenvolver um framework que permite apoiar os AVA’s com a 

intermediação entre os aprendizes, independente de estar fixo ou 

móvel, acessando o sistema através de vários dispositivos e 

redes. 

No framework apresentado, utilizam a Comunicação 

Pervasiva, o Serviço de Orientação e a computação 

com base no contexto de pesquisa. Utilizam, também, 

o padrão de conteúdo, SCORM, para a disseminação 

dos OA´s nos diversos dispositivos móveis. 

[Nino et al. 2007] 

Apresentar um modelo baseado no contexto implementado em 

GlobalEdu. Especialmente o gerenciamento de Serviço 

Educacional e sua interface com um agente pedagógico. Um 

aplicativo cenário estará presente também. 

Apresenta um cenário de aplicação da proposta. O 

GlobalEdu é uma arquitetura de aprendizagem ubíqua 

integrada no ISAM, que é uma arquitetura de software 

que gerencia um ambiente difundido em larga escala. 

[Wu t al. 2008] 

Identificar preferências individuais dos alunos, características e 

atributos de objetos com a finalidade de aprender e constrói uma 

estrutura de conhecimento consciente do contexto personalizado 

com base no feedback. 

Apresenta um Sistema ubíquo que percebe as 

preferências do aluno e aprimora a estrutura 

personalizada conhecimento. 
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[Xinhao et al. 2008] 

Apresentar soluções para a aprendizagem baseada em TIC’s, a 

fim de resolver efeitos colaterais provocados pela adoção de 

novas tecnologias como exemplo a ubiquidade. 

A partir de um survey, levanta as possíveis soluções 

quando integra os elementos chaves do aprendizado: 

Objetos de Aprendizagem, Suporte e Recursos de 

Aprendizagem. 

[Meenakumari 2008] 
Apresentar um modelo de processo e um modelo técnico para 

um sistema de ensino baseado em TIC´s. 

A partir das tecnologias existentes, apresenta um 

modelo de processo e sua avaliação. 

[Svensson e Petterson 

2008] 

Desenvolver um sistema de prototipagem rápida (ACS), que 

interpreta, reage e armazena metadados contextuais e conteúdos 

extraídos durante as atividades de aprendizagem e de forma 

ubíqua. 

Em sua implementação atual, a ACS não prevê a 

interoperabilidade e a reutilização de objetos de 

aprendizagem com outros sistemas. Isto é porque a 

ontologia de aprendizagem real apresentada é 

incompatível com o IEEE LOM e IMS LD. 

[Graf et al. 2008] 

Propor uma infraestrutura baseada em arquitetura de sistema 

multiagente para integrar vários componentes dos ambientes de 

aprendizagem. 

Apresenta uma infraestrutura que integra os ambientes 

de aprendizagem, discute a concepção da 

infraestrutura, bem como seus componentes. Isso abre 

o caminho para o desenvolvimento de aplicações de 

aprendizagem ubíqua. 

[Hernández et al. 2009] 

Apresentar uma abordagem para apoiar IMS Learning Designs 

no contexto de um ambiente virtual de aprendizagem. O 

processo é suportado por uma utilização generalizada dos 

padrões e especificações (família de especificações IMS) em 

conjunto com um perfil do usuário. 

Utiliza uma ferramenta (motor de planejamento) para 

criar um projeto do curso em IMS-LD, 

automaticamente, que se adapta e aprende o nível das 

competências adquiridas por cada estudante. 

[Su et al. 2009] 

Construir um sistema de gerenciamento de conteúdo de 

aprendizagem ubíqua, concentrando na descrição ontológica  do 

recurso de aprendizagem e a construção da relação semântica 

entre objetos de aprendizagem, além de propor um modelo 

semântico-orientada a objetos de aprendizagem ubíqua 

(SULOM). 

Apresenta um modelo ontológico e conceitual do 

sistema sugerido. O sistema atende a necessidade de 

professores e alunos, oferecendo objeto de 

aprendizagem ubíquo e que se adapta às suas 

características de equipamentos terminais. 

[Suo et al. 2009] 

Construir um protótipo de sala de aula inteligente baseado na 

arquitetura do sistema multiagentes utilizando a tecnologia Web 

Service. 

Desenvolve uma sala de aula inteligente utilizando a 

computação ubíqua com hardware e software que 

permitam a extensabilidade e a escalabilidade. 

[Muñoz-Organero et al. 

2010] 

Apresentar as tendências atuais na evolução da arquitetura de e-

Learning, identificando os méritos e suas limitações.  

Descrevem uma nova arquitetura que captura as 

necessidades de ambos os ambientes de aprendizagem 

formais (ministrado por instrutor) e informais 

(liderados por estudantes) e oferece ao aluno um 

serviço personalizado e ubíquo. 

[Leonides et al. 2010] 
Permitir a interação ubíqua no contexto educacional em sala de 

aula do futuro 

Apresenta um Framework, ClassMATE que suporta a 

computação e comunicação ubíqua em um Ambiente 

Inteligente. 

[Dekdouk 2012] 

Propor uma abordagem para integrar a computação móvel e 

ubíqua em sala de aula inteligente para tornar o aprendizado 

mais eficaz. 

Apresenta um modelo físico de sala de aula inteligente 

instrumentado com recursos TIC´s. 

[Ramírez-González et 

al. 2012] 

Apresentar a integração de atividades contextuais sobre a 

plataforma dotLRN com dispositivos móveis de forma ubíqua, 

como uma alternativa para as metodologias ativas nos sistemas 

AVA´s. 

Propõe uma aplicação para dispositivos móveis com o 

desenvolvimento de atividades de aprendizagem 

contextual na plataforma dotLRN, baseado na 

experiência e interação com objetos físico. 

[Martinez-Maldonado 

et al. 2013] 

Propor uma abordagem que visa integrar, a partir da perspectiva 

tecnológica, atividades de aprendizagem colaborativa usando 

diversos tipos de dispositivos móveis. 

Apresenta um modelo conceitual que integra a 

orquestração de ambientes de aprendizagem de forma 

ubíqua e pervasiva; com mecanismos para a 

regulação, a interconexão com os sistemas baseados 

na web, e o reforço da sensibilização. 

[Alghamdi et al. 2013] 

Integrar estilos de aprendizagem e sua avaliação para a 

modalidade de aprendizagem adaptativa com foco em e-

Learning e hipermídia 

Desenvolvimento de Sistema de Suporte ao 

aprendizado adaptativo. 

[Ferreira 2014] 

Propor um modelo pedagógico que garanta a aprendizagem 

colaborativa centrada no aluno, além de descrever como um 

quadro de ensino e aprendizagem pode ser construído utilizando 

as ferramentas que fazem parte do portfólio de Educação do 

Google Apps. 

Desenvolve de um modelo pedagógico colaborativo e 

reutilizável, centrado no aluno. 
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[Bargaoui e Bdiwi 

2014] 

Apresentar um modelo de sala de aula que faz com que vários 

dispositivos como laptops, tablets, projetores estejam conectados 

por meio de um gateway, a fim de incentivar a comunicação de 

informações entre os alunos e um ambiente inteligente. 

Desenvolve de uma Sala de Aula Inteligente com 

recursos ubíquos, onde permite gerar dispositivos 

inteligentes em sala de aula através da detecção e 

conectividade automática e serve como plataforma de 

execução.  

[Mills et al. 2014] 

Apresentar novas perspectivas no comportamento de 

informações em ambiente como Web 2.0, incluindo o papel do 

acesso móvel que faz a ponte entre o aprendizado informal e 

formal. 

Faz o levantamento a partir de um Survey, onde 

apresenta as novas perspectivas entre a aprendizagem 

formal e informal. 

[Oluwagbemi et al. 

2014] 

Desenvolver uma revisão das tendências atuais e futuras de 

aplicações da computação pervasiva, aplicadas em ambientes de 

aprendizagem em sala de aula. 

Propor um modelo genérico da tecnologia de 

computação pervasiva para adoção em ambientes de 

aprendizagem em sala de aula 

[Taamalla e Khemaja 

2014] 

Propor modelos ontológicos que permitem a interpretação 

inteligente de dados contextuais incluindo a proposta de 

rastreamento e adaptação de modo relevante do cenário de 

aprendizagem 

Utiliza padrões de e-Learning com objetos inteligentes 

para projetar cenários de aprendizagem complexas e 

manter o controle da experiência de aprendizagem do 

aluno. 
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ABSTRACT 
In recent years, Chile has greatly increased the use of ICT in 

educational contexts. Despite this progress, there is little 

information of the research that has been developed in this area. 

In order to know the state of the arts in education that uses 

information technology, a systematic review of the literature 

studies was performed. The selection of papers (45 out of 90) 

corresponds to research published from 2005 onwards, related to 

previously defined criteria necessary to obtain rigor and quality of 

the review. The findings relate to three main areas: research on 

ICT skills or media literacy in students, ICT skills in teacher 

training and use of technological media in educational settings. 

The findings evidenced in this review have allowed us to obtain a 

clearer picture in relation to the research performed on education 

and ICT in Chile showing that most of the research conducted in 

the area relates to the measurement and comparison of use or ICT 

skills or the use of technological devices and very little to the 

impact of technology in learning processes. 

 

RESUMEN 
En los últimos años Chile ha incrementado considerablemente el 

uso de la TIC en contextos educativos, no obstante este avance 

existe poca información que reporte la investigación que se ha 

desarrollado en esta materia. Con el propósito de conocer el 

estado de las artes en educación que utiliza tecnologías de la 

información, se realizó una búsqueda sistemática de la literatura 

que dio como resultado 90 trabajos, de los cuales se seleccionaron 

45 que corresponden a estudios publicados desde el año 2005 en 

adelante y obedecen a criterios definidos con anterioridad para 

asegurar la rigurosidad y calidad de la revisión. Los hallazgos 

refieren a tres grandes áreas: investigación relacionada al 

desarrollo de habilidades y uso de TIC, desarrollo de 

competencias en TIC en formación docente y uso de soportes 

tecnológicos en contextos educativos. Los hallazgos de esta 

revisión permiten tener un panorama más claro respecto al 

quehacer de la educación y las TIC en Chile, poniendo de 

manifiesto que la mayoría de la investigación desarrollada en el 

área refiere a la medición del uso o habilidades en TIC en 

docentes y estudiantes o al uso de dispositivos tecnológicos y muy 

poco al impacto que reporta la tecnología en el aprendizaje. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education. 

General Terms 
Documentation, Human Factors. 

Keywords 

Revisión sistemática de la literatura, TIC en Chile, Estudios 

empíricos. 

1. INTRODUCCIÓN 
Las instituciones educativas, a lo largo de su historia, han 

utilizado diferentes recursos tecnológicos para dar soporte a sus 

actividades [46]. Tradicionalmente, los recursos educativos 

utilizados sólo permitían llevar a cabo procesos de transmisión de 

información de manera unidireccional y pasiva para los 

estudiantes a través de formatos estándares [63], mientras que, por 

el contrario, las nuevas TIC incorporadas en las últimas décadas 

han permitido garantizar una comunicación bidireccional, 

mayores niveles de interacción entre profesores y estudiantes, y el 

uso de nuevos formatos multimediales [45]. 

En el caso de Chile, en los últimos años se ha incrementado 

considerablemente el uso de TIC en educación, atendiendo a los 

cambios propiciados por la introducción de nuevas tecnologías a 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que ha abierto la 

posibilidad de que la educación alcance a un mayor número de  

estudiantes, permitiendo también generar una mayor 

personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, una 

condición necesaria para conseguir aprendizajes significativos 

[13] y finalmente, ha brindado la posibilidad de proporcionar a 

los estudiantes los recursos tecnológicos y pedagógicos que 

eventualmente les permitan ser agentes en la producción y 

distribución del conocimiento [59]. 

Esta introducción de TIC a la educación ha sido el resultado de un 

proceso fundamentalmente planificado, implementado y 

promovido por el Programa Enlaces, iniciativa que data de inicios 

de los 90’s [22]. Este programa comenzó en 1992 como una 

iniciativa piloto y tuvo como objetivo introducir infraestructura y 

conectividad en las escuelas, implementar recursos digitales, 

desarrollar formación docente y llevar a cabo apoyo 

metodológico, fomentando la equidad y la calidad educativas 

[23]. En 1998, este programa se convirtió en una iniciativa de 

nivel nacional, dependiente del Ministerio de Educación, y en 

2006 ya el 92% de las escuelas públicas contaba con 

infraestructura apropiada [24].  

Según Sánchez y Salinas [55] la implementación de Enlaces 

mejoró considerablemente el acceso y uso de las TIC. Incluso, el 

informe del Foro Económico Mundial [19], que tiene como 

objetivo comparar el uso de la tecnología entre 143 países en 

diferentes áreas sociales como trabajo, vida cotidiana y educación, 

ubica a Chile como el país latinoamericano mejor posicionado en 

la región. 

Sin embargo, las mediciones realizadas en el año 2011 por el 

Ministerio de Educación de Chile [44], a través del SIMCE TIC a 
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estudiantes escolares, hacen patentes algunas limitaciones. Las 

habilidades evaluadas, que van más allá de un dominio puramente 

técnico, suponen la capacidad de resolver problemas de la vida 

real en ambientes digitales. Los resultados obtenidos revelan que 

tres cuartas partes de los estudiantes pueden ser considerados 

manipuladores funcionales de las tecnologías, es decir, que tienen 

la capacidad para buscar información, organizar y administrar 

información digital. No obstante lo anterior, sólo un tercio de los 

estudiantes son capaces de desarrollar procesos cognitivos de 

orden superior, que implican el desarrollo de las ideas propias en 

entornos digitales. En resumen, si bien se ha existido la intención 

de promover el uso de las TIC particularmente en educación, gran 

parte de los usuarios aún no es capaz de construir y/o distribuir de 

forma agente el conocimiento y la información. 

Considerando lo anterior, es necesario conocer que es lo que 

efectivamente se investiga cuando se estudia empíricamente la 

relación entre TIC y educación. Con este objetivo, esta revisión 

busca dar cuenta del estado actual de la investigación en la 

materia, a través de una revisión actualizada y sistemática de la 

literatura que permita valorar el estado de la investigación 

respecto al uso de la tecnología y su relación con los procesos de 

aprendizaje en que está se involucra, buscando dar respuesta a las 

siguientes interrogantes ¿Cuáles son los usos reales de la 

tecnológica con propósitos educativos? ¿Cuál es el efecto de sus 

usos en los procesos de enseñanza y aprendizaje?  

2. CONCEPTOS CLAVES 

Como paso previo a la descripción de los hallazgos de esta 

revisión, es necesario clarificar la terminología relacionada al 

tema que da origen a este trabajo. En términos más concretos, 

abordar conceptos y definiciones relacionadas a TIC y educación 

en Chile. Los conceptos que surgen de esta área temática se 

relacionan, en su mayoría, al uso o empleo de tecnología al 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Cuando se habla de uso o 

aplicación de tecnología a contextos educativos, comúnmente se 

hace referencia a tecnologías digitales en general, lo que puede 

incluir software, televisión, smartphones e internet [28]. Más 

concretamente y para efectos de esta revisión, el concepto de TIC 

comprenderá todas aquellas tecnologías o recursos digitales, 

mencionados más arriba, utilizadas con el propósito de 

comunicar, crear, diseminar, guardar y gestionar información en 

situaciones de enseñanza y aprendizaje. 

Uno de los conceptos principales y más recurrentes en la literatura 

revisada es el de tecnologías de la información y comunicación o 

TIC. Por esta misma causa, este concepto tiene también múltiples 

acepciones, algo similar ocurre con el término e-learning u online 

learning/education, Distance Learning y el Computer Supported 

Collaborative Learning (CSCL).  

De manera similar, el término e-learning u online 

learning/education hace referencia a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje facilitados a través de TIC, específicamente internet. 

La educación a distancia (distance learning/ education), en tanto, 

es definida todas aquellas situaciones de enseñanza y aprendizaje 

donde docentes y estudiantes no comparten el mismo espacio y 

tiempo [32]. Lo anterior, se relaciona también al concepto de 

blended learning o b-learning que refiere a aquellas instancias que 

combinan procesos de enseñanza y aprendizaje en contextos 

presenciales y no presenciales. Para Allen & Seaman [2] el b-

learning (también llamado hybrid learning) consiste en procesos 

instruccionales donde gran parte del contenido (30% al 80%) es 

facilitado online.  

Una línea de investigación que logra agrupar estos conceptos 

genéricos comúnmente utilizados cuando hacemos referencia a 

tecnología y aprendizaje es el Aprendizaje Colaborativo Mediado 

por Ordenador o CSCL (Computer Supported Collaborative 

Learning). El CSCL es una línea de investigación multidisciplinar 

que tiene como base el aprendizaje colaborativo y las tecnologías 

de la información y la comunicación. En términos simples, esta 

área de la investigación estudia cómo las personas aprenden en 

conjunto con el apoyo de ordenadores, poniendo énfasis en la 

construcción de conocimiento que ocurre en situaciones de 

enseñanza y aprendizaje [5]. Esta área de investigación tiene 

distintos enfoques pero fundamentalmente se centra en la idea que 

la construcción de conocimiento y subsecuentemente, el 

aprendizaje son procesos que ocurren a través de la mediación de 

la tecnología.  

Este concepto de mediación tiene su origen en la perspectiva 

sociocultural de la enseñanza y aprendizaje que surge en acuerdo 

con las ideas de Vygotsky y sus continuadores. Como sostienen 

Coll, Mauri y Onrubia [16], el desarrollo de procesos psicológicos 

superiores que operan en el aprendizaje, se caracterizan por el uso 

de instrumentos de origen simbólico adquiridos socialmente como 

el lenguaje y otros sistemas de representación que median entre el 

sujeto y aquello que es el objeto de su aprendizaje (contenido). De 

manera similar, las TIC constituyen un medio de representación 

que puede introducir cambios favorables en el aprendizaje dado 

que implica que los estudiantes desarrollen nuevas habilidades a 

través de estas nuevas formas de transmisión, procesamiento y uso 

de la información. 

En acuerdo a lo planteado por Rassmussen & Ludvigsen [50], este 

proceso de mediación se sustenta en la hipótesis que la agencia 

individual y por lo mismo, la construcción de conocimiento, 

ocurre a través de la relación e interacción con otros individuos en 

contextos sociales diversos. De manera similar, la relación entre el 

proceso de aprendizaje y la tecnología se ubica en la intersección 

entre el individuo y aquello que lo rodea, es decir, esta relación 

ocurre a través de la mediación de herramientas culturales, que 

pueden ser mentales y/o materiales [65].  

Otra dimensión de la relación entre TIC y educación se relaciona 

a las capacidades o habilidades que tienen los estudiantes para 

utilizar dichas herramientas, denominadas computer literacy, 

media literacy o ICT skills en inglés. Esta área se relaciona al 

desarrollo, medición y comparación de habilidades y/o 

capacidades en el uso de TIC en docentes y estudiantes. En el 

ámbito de la docencia, gran parte de la investigación desarrollada 

corresponde a la formación docente, que a su vez se divide en 

formación inicial docente y formación en docencia universitaria. 

En este ámbito, una revisión anterior realizada por Claro [10] que 

compendia investigaciones relacionadas al impacto de las TIC en 

los aprendizajes de los estudiantes chilenos, señala que las 

mejoras que se reportan en los aprendizajes se relacionan 

fundamentalmente al desarrollo de habilidades especificas en el 

uso de TIC en áreas también específicas del conocimiento, 

reportándose mayores impactos en los usos y destrezas de TIC en 

las áreas de lenguaje, matemáticas y ciencias. También se 

evidencian impactos menores en ‘otros’ aprendizajes como 

motivación, alfabetización digital y desarrollo de destrezas y 

habilidades transversales. 

En definitiva, considerando los antecedentes expuestos más 

arriba, es ampliamente conocido que las TIC pueden llegar a 

contribuir a mejorar considerablemente en los procesos de 
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enseñanza y aprendizaje, en algunas ocasiones, un uso adecuado 

de estas tecnologías puede generar un impacto significativo al 

interior del aula, específicamente cuando éstas median la relación 

de los usuarios de estas tecnologías con la información y con 

otros usuarios [14]. En este mismo sentido, también existe 

acuerdo en que el uso de las TIC contribuye considerablemente a 

facilitar procesos relacionados al aprendizaje, como la 

transferencia de información, el intercambio y desarrollo de ideas, 

la exploración de recursos compartidos y la colaboración en la 

construcción de conocimiento [40]. No obstante lo anterior, esta 

relación es algo más compleja, considerando que la introducción 

de tecnología a los procesos de enseñanza no modifica o mejora 

por si sola los procesos de aprendizaje. 

Retomando los planteamientos sostenidos por la perspectiva 

sociocultural mencionada más arriba, la adquisición o el 

desarrollo de habilidades en el uso de TIC refieren al significado 

que se otorga a la información a través del uso de recursos social 

y culturalmente disponibles y la forma en que se utilizan dichos 

recursos en la comunicación a través de distintos formatos y 

medios. Así, la tecnología es concebida como una herramienta 

cultural disponible que además va cambiando con el paso del 

tiempo [25]. En este mismo sentido, la adquisición de 

competencias y/o habilidades en el uso de tecnología con 

propósitos educativos supera la simple “alfabetización” que se 

relaciona a habilidades comunicativas básicas con el apoyo de 

tecnología y se acerca más a habilidades cognitivas de orden 

superior que se vinculan a la creación de contenido y construcción 

de conocimiento a través o con la mediación de herramientas o 

soportes tecnológicos. Sefton-Green, Nixon & Erstad [60] señalan 

que dichas habilidades y competencias en TIC se pueden resumir 

en: habilidades básicas (uso general de un ordenador que incluye 

aspectos como el uso de software de edición de texto y otros 

programas básicos), habilidades relacionadas al acceso y gestión 

de información (realizar búsquedas en internet, descargar 

información, clasificarla y reorganizarla críticamente) y 

habilidades relacionadas a la creación de contenido (comunicar 

información a través de diferentes medios y formatos e interactuar 

o colaborar con otros para la creación de nuevo contenido). 

3. METODOLOGÍA 
El diseño de la revisión corresponde a una revisión sistemática de 

la literatura. Las revisiones sistemáticas, a diferencia de otro tipo 

de revisiones, corresponden a revisiones bibliográficas que 

sistematizan de manera organizada la evidencia en torno a un 

tema o área temática mediante la utilización estricta y rigurosa de 

un conjunto de métodos y técnicas definidos a priori para hacer 

explícito y reproducible el procedimiento de búsqueda [31] [49]. 

La definición de métodos, técnicas o criterios para la literatura 

sobre un determinado tema o área del conocimiento permite 

cautelar que la rigurosidad del proceso y asegurar su 

replicabilidad. Esto es, cautelar que la revisión observe las 

mismas normas de rigor que deben estar presentes en cualquier 

estudio empírico: objetividad, sistematización y replicabilidad de 

los resultados [57]. Los procedimientos de búsqueda de artículos 

y la selección de los mismos fueron definidos previamente con el 

objetivo de identificar, seleccionar y valorar críticamente trabajos 

relacionados a la investigación en educación y TIC en Chile. En 

definitiva, estudios relacionados a la utilización de tecnologías de 

la información y comunicación en contextos educativos en Chile. 

En relación a lo anterior, el desarrollo de la revisión se sintetiza 

en 3 grandes etapas, descritas a continuación. 

3.1 Búsqueda de la literatura 
Antes de dar inicio a la búsqueda se definieron palabras claves 

relacionadas al tema de interés, en este caso, trabajos que dieran 

cuenta relación entre educación y tecnología en Chile. Las 

palabras claves (en español e inglés) seleccionadas fueron las 

siguientes: educación virtual, educación online, educación a 

distancia, e-learning, b-learning, TIC, CSCL. Posteriormente, se 

procedió a definir las bases de datos a utilizar para la búsqueda y 

definir y/o limitar el horizonte temporal de la búsqueda. Así, se 

buscó sistemáticamente artículos publicados del 2005 a la fecha, 

incluidos en Scopus, ProQuest, RedalyC, Scielo, Web of Science, 

Google Scholar y Science Direct. Se limitó el periodo de 

búsqueda a los últimos 10 años con el propósito de obtener una 

mirada más actualizada tema en revisión y debido a que el uso de 

la tecnología con propósitos educativos se ha visto notablemente 

incrementada en la última década. 

3.2 Clasificación y organización de la 
literatura 
Esta etapa consistió en la organización de los trabajos encontrados 

en base a los criterios mencionados más arriba. Una primera 

búsqueda arrojó 90 artículos que coincidían con los criterios 

mencionados. Esta primera revisión consideró libros, tesis, 

artículos indexados en publicaciones de distinta índole, ponencias 

en congresos y documentos de trabajo. Para organizar la 

información encontrada se elaboró una matriz, donde se incluyó la 

siguiente información: autor(es), año de publicación, título, 

naturaleza del artículo (según distinción teórico/empírica), objeto 

de estudio, hipótesis y preguntas de investigación, y finalmente, 

tipo de publicación (indexación). Luego, se identificaron tres 

dimensiones temáticas que se desprenden del objetivo de esta 

revisión: sistematización de experiencias de uso didáctico de TIC 

en educación superior y escolar (28%), perspectivas teóricas sobre 

aprendizaje en contextos virtuales (10%) y estudios empíricos 

sobre TIC y educación en Chile (62%), como se muestra en la 

Fig.1 
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Figura 1. Clasificación de artículos por dimensión temática. 
 

 

Una primera selección consistió en escoger sólo aquellos trabajos 

que estuviesen publicados en revistas de corriente principal (peer 

reviewed papers), con el objetivo de cautelar la calidad de la 

revisión. Esto limitó el número de artículos a 72. Posteriormente, 

y utilizando como insumo la información sistematizada en la 

matriz, se identificaron categorías y subcategorías a partir de las 

tres  dimensiones temáticas, como se indica en el cuadro resumen 

presentado a continuación: 

 

Tabla 2. Clasificación de artículos por dimensión temática, 
categorías y subcategorías 

Dimensión temática Categorías Subcategorías 

Sistematización de 

experiencias de uso 

didáctico de TIC en 

educación 

Experiencias en 

educación escolar  

Experiencias en 

educación 

superior  

Perspectivas teóricas 

sobre aprendizaje en 

contextos virtuales   

Estudios empíricos 

sobre TICs y 

educación en Chile 

Uso y habilidades 

TIC en 

estudiantes 

Estudios 

comparados 

(educación 

superior/ escolar) 

Estudios de caso 

(educación 

superior/ escolar) 

Formación 

docente en TIC 

Habilidades TIC en 

formación docente 

Habilidades TIC en 

formación inicial 

docente 

Uso de soportes 

tecnológicos 

móviles/portátiles  

 

Luego de esta primera categorización los artículos fueron re-

clasificados según su naturaleza (empíricos/teóricos), dando 

origen a una segunda categorización. Para esta revisión se optó 

por considerar sólo trabajos empíricos, como se indica en la tabla 

presentada a continuación. Esta segunda y última categorización 

consideró 45 artículos (Fig.3), de los cuales la gran mayoría se 

centra en investigaciones relacionadas a los usos y desarrollo de 

habilidades TIC. 

 

 

Figura 3. Clasificación de estudios empíricos sobre TIC y 
educación en Chile. 

3.3 Elaboración de la revisión 
Una vez que los trabajos fueron seleccionados, ordenados y 

organizados se procedió a la elaboración de fichas para cada 

trabajo seleccionado. Las fichas se elaboraron consignando la 

información de la matriz, incluyendo: título, resumen/objetivos, 

palabras clave, metodología y resultados/conclusiones. Cada 

artículo fue valorado considerando diseño metodológico, abordaje 

teórico y resultados. La síntesis de esta información permitió 

sistematizar toda la información recogida de los artículos e 

identificar los diferentes enfoques presentes en la investigación 

empírica desarrollada en torno a las tecnologías de la información 

y comunicación aplicadas a la educación. Como se observa en la 

tabla anterior, la mayoría de la investigación en esta área de 

estudio refiere a estudios empíricos relacionados a TIC y 

educación, la que a su vez se relaciona a la medición o al 

desarrollo de habilidades y/o capacidades en el uso de TIC en 

docentes y estudiantes (escolares y universitarios) y al estudio 

empírico enfocado en el uso de soportes tecnológicos virtuales 

(software) o materiales (dispositivos portátiles o móviles).  

4. RESULTADOS: ESTUDIOS EMPÍRICOS 
SOBRE TIC Y EDUCACIÓN EN CHILE 
En acuerdo a lo planteado en la sección correspondiente a 

metodología, a continuación se presenta la revisión de la literatura 

sistematizada en categorías. Cada una de estas categorías se 

desprende de la organización y clasificación de los artículos 

encontrados en la búsqueda. La elección de las categorías se 

desprende, a su vez, del tema principal correspondiente a trabajos 

empíricos que estudian la relación entre educación y tecnología en 

Chile. 

 

4.1 Usos y habilidades en TIC  
Los trabajos desarrollados en esta área refieren a investigaciones 

empíricas sobre el uso de TIC en diversas instancias educativas. 

Se trata de investigaciones empíricas que se pueden dividir en dos 
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subcategorías: estudios comparados y estudios de caso. Los 

estudios comparados revisados son estudios que contrastan las 

competencias y habilidades de estudiantes chilenos en el uso de 

TIC con estudiantes de otros países con condiciones de desarrollo 

similares. Los estudios de caso, en tanto, refieren a investigación 

relacionada al mismo tema pero enfocada en la educación 

universitaria y escolar en Chile. 

4.1.1 Estudios comparados 
Los estudios referenciados en esta categoría consisten estudios 

que construyen sus análisis en base a la comparación entre países 

en aspectos relacionados a mediciones (habilidades en el uso de 

TIC) obtenidas de pruebas estandarizadas. La mayoría de los 

trabajos aquí referenciados se basan en la comparación de 

resultados del SITES 2006 entre Chile y otros países participantes 

de este estudio. El SITES 2006 - Second Information Technology 

in Education Study [41] es un estudio internacional que contó con 

la participación de 22 países y que tuvo por objetivo comprender 

y dimensionar el impacto que las TIC están teniendo actualmente 

en las prácticas de enseñanza y aprendizaje en las escuelas en el 

mundo. Para dar respuesta a esta interrogante este estudio abordó 

diversos temas: infraestructura, capacidad de gestión, políticas 

públicas y la visión de los docentes y administradores de las 

escuelas en cada uno de los países donde se realizó el estudio.  

En relación a mencionada medición, Howie [35] realiza una 

comparación entre los resultados de Chile y Sudáfrica 

enfocándose en las políticas públicas en educación y las prácticas 

pedagógicas en ambos países. El estudio se realizó considerando 

las condiciones sociales y económicas de estos dos países, 

poniendo énfasis en la implementación de las TIC en educación, 

considerando aspectos como infraestructura y gestión. Los 

resultados del estudio, que se organizan en torno a las similitudes 

y diferencias entre ambos países, señalan que Chile fue 

especialmente exitoso en la implementación de TIC en educación 

debido a que dicho proceso se sustentó en una estrategia orientada 

a los resultados, considerando la participación activa de las 

escuelas. De manera similar, Light [42] realiza una comparación, 

considerando los resultados del SITES 2006, entre India, Turquía 

y Chile. Esta investigación señala que el uso de TIC en los 

procesos educativos depende de la visión que tienen los 

profesores sobre el uso de TIC en educación y el apoyo que 

reciben los docentes en la implementación y la utilización 

estratégica del tiempo y los recursos. En los tres casos, concluye 

este estudio, la implementación de tecnología por sí sola no fue 

suficiente para lograr los resultados esperados, en cada caso fue 

necesario considerar otros factores que influyen en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje como una visión práctica sobre la 

enseñanza y el aprendizaje, un liderazgo apropiado y un uso 

estratégico del tiempo y los recursos. 

El estudio realizado por Sánchez, Salinas & Harris [57], en tanto, 

compara el desarrollo de las TIC en los sistemas educacionales de 

Chile y Corea del Sur, enfocándose en aspectos claves de los 

sistemas educacionales de cada país para comprender cómo ha 

sido la integración de las TIC en ambos países. Los resultados 

abordan la adopción e integración de las TIC en ambos sistemas 

educativos, poniendo énfasis en tres niveles (aspectos sociales y 

culturales en general, políticas públicas y las escuelas) 

estableciendo que en Corea del Sur la adopción e integración de 

TIC en el sistema educativo ha sido mayor que en Chile. La 

diferencia radica en que en Corea del Sur posee una visión a largo 

plazo sobre el desarrollo de las TIC y la educación, situándolas 

como eje fundamental para el progreso del país, es decir, creando 

las condiciones estructurales y sociales necesarias para lograr 

dicho desarrollo. 

Finalmente, el estudio de Fariña y Colaboradores [26] explora el 

uso del computador y la relación que este tiene con el desarrollo 

de habilidades lectoras en estudiantes de 15 años en Chile, 

España, Uruguay y Portugal enfocándose en el desarrollo de 

habilidades lectoras académicas considerando los resultados de la 

prueba PISA 2009. Los resultados del estudio mostraron que no 

hay relación en entre el uso del computador y los resultados 

relacionados al desarrollo de habilidades lectoras en estudiantes 

chilenos y españoles. 

4.1.2 Estudios de caso 
Considerando la información recogida en esta revisión, la 

investigación relacionada al uso de TIC en educación superior 

pareciera estar bastante menos desarrollada que la investigación 

en educación escolar. La mayoría de los artículos revisados en el 

ámbito de la educación superior refieren a la sistematización de 

experiencias de e-learning y b-learning. Para efectos de este 

trabajo y considerando los criterios considerados sólo se 

seleccionaron dos estudios de caso en esta categoría.  

El trabajo desarrollado por Delgado-Amonte, Bustos & Pedraja-

Rejas [18] realiza una comparación de resultados entre un curso 

universitario de ingeniería industrial donde se introdujeron TIC 

para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje (entorno 

virtual de aprendizaje), con un curso de similares características 

donde se utilizaron métodos tradicionales. Los resultados de este 

estudio indicaron que la diferencia entre las calificaciones de 

ambos cursos no fue estadísticamente significativa. No obstante lo 

anterior, un efecto significativo se encontró en las tasas de 

aprobación, ya que los cursos que utilizan tecnologías tienen 

índices de aprobación más altos que los que aplican una 

metodología tradicional. El estudio de Ramírez-Correa, Rondán-

Cataluña & Arenas-Gaitán, en tanto, explora las diferencias de 

género en la adopción de la tecnología e-learning para los 

estudiantes universitarios en Chile, basándose el Modelo de 

Aceptación Tecnológica (TAM), con el objetivo de comparar las 

diferencias entre mujeres y hombres. Los resultados del estudio 

indicaron que no ha mayores diferencias en la conducta de 

aceptación de la tecnología entre mujeres y hombres. 

Por otro lado, la investigación en educación escolar relacionada al 

uso y habilidades TIC, aborda este tema desde diferentes 

dimensiones: a través de las percepciones de los docentes y 

directivos de establecimientos educacionales [4] [8] [48] y desde 

mediciones relacionadas al uso efectivo de TIC en estudiantes de 

distintos niveles en establecimientos educacionales del país [11] 

[12] [34] [52] [55] [56] [26] [38] [19] [64] [43] [20] [16]. Así, el 

trabajo desarrollado por Arancibia, Soto y Contreras [4], analiza 

las concepciones del profesor sobre el uso educativo de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) asociadas a 

procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula escolar. Los 

resultados de esta investigación facilitaron la las caracterización 

de las concepciones de los profesores sobre aprender y enseñar 

con TIC para luego relacionarlas con sus prácticas, a través de 

categorías teóricas (transmisionista/ reproductiva, interaccionista/ 

constructiva y abierta/autónoma). 

Una aproximación similar, es llevada a cabo por Butter, Pérez y 

Quintana [8]. El objetivo de esta investigación cuantitativa, 

exploratoria y descriptiva es saber si los docentes que trabajan en 

contextos interculturales desarrollan competencias TIC mediante 
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el uso de plataformas virtuales. La innovación de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje se promueve a través de la plataforma 

virtual, manteniendo una conexión mediante la formación de 

redes escolares entre las escuelas en contextos indígenas. Los 

resultados muestran que los profesores participantes aumentaron 

sus competencias TIC en las diferentes dimensiones de la 

utilización de las TIC: gestión pedagógica, gestión del 

conocimiento, la profundización de los conocimientos; y las 

dimensiones sociales, éticas y legales, mediante la aplicación de 

los modelos de gestión del conocimiento y el talento. 

Por su parte, Ortiz [48] describe una experiencia de uso de 

tecnología desarrollada especialmente para apoyar a los jefes 

técnicos y docentes en el monitoreo de los saberes que se enseñan 

día a día en las escuelas. Por un lado, se trata de una experiencia 

de apropiación de TIC en el sector escolar; por otro, de una 

mirada crítica a la gestión de los asuntos pedagógicos y 

curriculares de las escuelas. La herramienta fue utilizada por 28 

establecimientos de Santiago de Chile en calidad de experiencia 

piloto, con el objetivo de verificar su utilidad para la gestión 

pedagógica y curricular de jefes técnicos y docentes. La principal 

lección de la experiencia es que aún las aplicaciones TIC útiles y 

bien evaluadas por los docentes, presentan dificultades para su 

apropiación por las escuelas, en ausencia de condiciones de 

gestión y de incentivos apropiados. 

En el ámbito del uso efectivo de las TIC en estudiantes de 

educación escolar, el trabajo de Claro, Nussbaum, López y Díaz 

[11], presenta los resultados de un estudio que tuvo por objetivo 

comprender y evaluar el impacto de la iniciativa Mobile 

Computer Labs (laboratorios de computación móviles) en las 

prácticas de enseñanza-aprendizaje en escuelas chilenas. Los 

resultados indican que el uso de este recurso ha sido esporádico 

(búsqueda de información y la práctica de los contenidos 

relacionados específicos), lo que se relaciona a la falta de 

formación específica de los profesores, además de la  apoyo 

técnico y pedagógico durante las fases de implementación e 

integración de la iniciativa. 

De manera similar, en el trabajo desarrollado por Claro y 

colaboradores [12] se evalúan las habilidades reales en el uso de 

TIC en estudiantes chilenos. Los resultados muestran que la 

mayoría de los estudiantes son capaces de resolver las tareas 

relacionadas con el uso de la información y muy pocos son 

capaces de realizar tareas relacionadas a la producción (creación), 

es decir, sólo un tercio de los estudiantes fueron capaces de 

desarrollar sus propias ideas en un entorno digital y menos de una 

quinta parte fueron capaces de refinar la información digital y 

crear una representación en un entorno virtual.  

En tanto, los estudios de  Rodríguez, Nussbaum, López y 

Sepúlveda [53] y  Rodríguez, Nussbaum y Dombrovskaia [52] 

presentan modelos para la evaluación de programas destinados a 

la implementación de TIC en las escuelas chilenas (ICT for 

education programmes o ICT4E). El primero se enfoca en un 

programa ICT4E específico (Eduinnova) que apoya la enseñanza 

y el aprendizaje usando computadores móviles para promover el 

aprendizaje colaborativo. Con la información proporcionada por 

el modelo, los autores analizan las condiciones de implementación 

del programa (contexto de las escuelas), indicadores relativos al 

proceso de implementación, resultados, instrumentos de 

evaluación y plan de monitoreo. Los resultados del estudio 

indican que es necesario mejorar dimensiones críticas que tienen 

impacto en el aprendizaje de los estudiantes (habilidades en TIC 

de los profesores, integración de TIC al curriculum educativo, 

incorporación y gestión de TIC en aula y habilidades pedagógicas 

en aprendizaje colaborativo) para una debida implementación de 

este tipo de programas. De manera similar, el segundo estudio 

presenta un modelo de evaluación orientado a medir de los efectos 

de estos programas mencionados más arriba (ICT4E), observando 

de manera global el proceso de integración de las TIC en el 

ámbito escolar (ejecución, intervención, transferencia y costos). 

La aplicación del modelo evidencia que la implementación 

efectiva de las TIC en educación se relaciona a la implementación 

de un modelo pedagógico basado en TEL (del inglés Technology 

Enhanced Learning), estrategias orientadas a garantizar la calidad 

de estos programas para su adecuada transferencia. 

García, Nussbaum y Preiss [26] desarrollan un trabajo que busca 

evaluar si el uso de TIC en estudiantes de séptimo básico tiene 

relación con el rendimiento en tareas asociadas a la memoria de 

trabajo y si esto tiene además se tiene relación con el género y las 

condiciones socioeconómicas y culturales de los estudiantes. Con 

este objetivo, los autores midieron el impacto de las TIC en el 

desarrollo de memoria de trabajo y el impacto de dicho uso en el 

desarrollo de habilidades visuales y espaciales. Los resultados del 

estudio establecen que hay una relación entre los estudiantes que 

tienen un uso más activo de las tecnologías, sobre todo aquellos 

que utilizan videojuegos y el desarrollo de memoria de trabajo. 

Por su parte, Hinostroza y colaboradores [34] presentan los 

resultados de un estudio orientado a describir el uso de TIC en las 

actividades de enseñanza y aprendizaje reportados de docentes y 

estudiantes. Los resultados contribuyen a profundizar la discusión 

sobre el papel específico de las TIC en las actividades de 

enseñanza y aprendizaje; las implicancias para el desarrollo o la 

adaptación de las herramientas TIC para profesores y estudiantes 

y proporcionar pruebas útiles que se puede utilizar para guiar el 

diseño de las TIC mucho más centrado en las políticas educativas 

que reconocen y se aprovechan de los diferentes tipos de 

actividades de enseñanza y aprendizaje implementadas en 

diferentes escuelas. 

Por otro lado, Salinas y Sánchez [55] analizan la contribución del 

profesor para mejorar la inclusión digital en escuelas rurales de 

Chile, Los resultados muestran que los profesores actúan como 

“gatekeepers”, es decir, no enseñan a los estudiantes cómo utilizar 

las TIC de manera pero pueden contribuir a generar las 

condiciones para que los estudiantes que aprendan cómo utilizar 

las TIC, junto con ello, afirman los autores, los resultados del 

estudio contribuyen a tener una mejor comprensión del nuevo 

papel que los maestros y las escuelas desempeñan en las zonas 

rurales en términos de integración social y simbólica. 

Se incluye también un estudio de los mismos autores [56] donde 

se presenta una evaluación de la red Enlaces, iniciativa de 

educación diseñada como parte de una serie de programas para 

superar los problemas de inequidad y de calidad de la educación 

pública en Chile. Esta evaluación considera resultados obtenidos 

en cuatro grandes áreas: infraestructura, alfabetización digital, 

condiciones de aprendizaje y el impacto en el aprendizaje escolar 

de las principales pruebas nacionales e internacionales, 

concluyendo que dicho programa que ha proporcionado 

herramientas básicas de infraestructura, conectividad, TIC, y la 

formación del profesorado a un gran número de escuelas, pero los 

resultados críticos son estrechas en términos de aprendizaje en el 

aula y no se han observado competencias adicionales.  
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También se incluye el estudio de Hinostroza, Labbé y Matamala 

[33]. Este trabajo presenta los resultados de la encuesta sobre la 

disponibilidad y el uso de computadores en una muestra de 

preescolar en Chile, y los compara con resultados similares de las 

escuelas primarias y secundarias. Los resultados muestran que a 

pesar de los preescolares tienen relativamente poco acceso a los 

computadores y los maestros tienen competencias relativamente 

bajas de las TIC, declaran obstáculos e impactos relacionados con 

las TIC similares en comparación con sus colegas en las escuelas 

secundarias. Además, los resultados muestran que los estudiantes 

de preescolar parecen utilizar los computadores en el aula con 

más frecuencia que sus pares en las escuelas primarias y 

secundarias y que las actividades que se implementan se centran 

en el desarrollo de las áreas curriculares relacionadas clave de 

ejecución las tareas que se pueden asociar con el ejercicio de las 

competencias clave y habilidades. 

En otro ámbito, los estudios de Echeverría y colaboradores [20], 

Villalta y colaboradores [64], Margolis y colaboradores [43], 

Echeverría y colaboradores [21],  Infante y colaboradores [38] y 

Cordero y colaboradores [16] que se relacionan a la introducción 

de videojuegos al aula. Así, el estudio de Echeverría y 

colaboradores [20] presenta un modelo para el diseño e 

integración de juegos colaborativos al aula escolar. Dicho modelo 

evalúa tanto los componentes educativos y lúdicos necesarios para 

la implementación de dicho modelo en el aula a través de la 

implementación de un juego diseñado para enseñar electroestática 

a estudiantes secundarios chilenos. La experiencia, junto con 

validar el modelo para el diseño e implementación de juegos al 

aula escolar, mejoró los resultados de los participantes (número de 

respuestas correctas). 

Echeverría y colaboradores [21], de manera similar, presentan una 

metodología para el diseño de juegos aplicados a la enseñanza de 

la física teórica. Con este propósito se realizó un estudio 

experimental consistente en el rediseño de un juego para la 

enseñanza de la electroestática y su posterior comparación con 

una versión anterior. Los resultados mostraron que los estudiantes 

que jugaron la versión rediseñada lograron una mejora 

estadísticamente significativa en los resultados y mostraron menos 

problemas conceptuales que los estudiantes que jugaron la versión 

original.  

El estudio de Villalta y colaboradores [64], de manera similar, se 

relaciona al diseño de juegos y su integración en el aula escolar. 

El objetivo de este artículo es desarrollar y sistematizar directrices 

para el diseño de juegos multijugador en aula presencial (CMPG). 

La principal contribución de este trabajo es la definición de un 

conjunto de directrices útiles para el diseño de este tipo de juegos, 

lo cual es apoyado por la observación de la iniciativa y también 

por los resultados de aprendizaje medidos con el diseño pre-post 

experimental. 

De manera similar, Margolis y colaboradores [43], desarrollan 

una metodología para evaluar experiencias que incorporan uso de 

videojuegos en la educación, a través de un estudio de caso que 

ilustra la aplicación de una metodología integral para la 

evaluación de una nueva tecnología aplicada a procesos de 

enseñanza y aprendizaje, a partir el cual se determinan tres etapas 

clave en el proceso de evaluación: análisis de beneficios, análisis 

de costos y análisis de viabilidad. Para ilustrar la metodología, se 

utiliza un estudio de caso en Chile, donde los videojuegos 

educativos portátiles se introdujeron en las aulas primero y 

segundo año básico, con el objetivo de mejorar el aprendizaje en 

matemáticas y lenguaje. En términos generales, los resultados de 

este estudio muestran que la introducción de videojuegos al aula 

escolar es útil en términos de costo-beneficio. 

Por otro lado, Infante y colaboradores [38] presentan un 

videojuego diseñado para apoyar el aprendizaje de los estudiantes 

a la vez que promueve el trabajo colaborativo en pequeños grupos 

de estudiantes, en un modo de entrada individual / pantalla 

individual (SISD). Los resultados del estudio mostraron que este 

tipo de videojuegos son herramientas útiles para apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes en la sala de clases a la vez que 

mejoran el trabajo colaborativo. 

Finalmente, el trabajo de Cordero y colaboradores [16], en tanto,  

presenta el desarrollo de una nueva aplicación interactiva de tablet 

diseñada para mejorar la lectura y escritura de los alumnos de 

tercero básico, a través de la integración de ambas habilidades. 

Los resultados del estudio muestran que los mecanismos de juego 

son útiles para el desarrollo de la construcción narrativa y para 

fomentar la construcción narrativa multimodal en estudiantes de 

educación básica. 

4.2 Formación docente en TIC 
En esta categoría se referencian estudios relacionados a la 

formación de docentes chilenos en el uso y desarrollo de 

estrategias didácticas que impliquen el uso de TIC. En términos 

generales, las competencias TIC aquí referenciadas se vinculan a 

la posesión de ciertas capacidades para utilizar eficiente y 

didácticamente las TIC en la actividad docente. De manera 

similar, el desarrollo de habilidades en TIC puede definirse como 

como la capacidad de integrar las TIC como un canal de 

comunicación y de formación durante la vida profesional [51]. 

4.2.1 Habilidades TIC formación inicial docente  
Los artículos que pertenecen a esta subcategoría son estudios 

relacionados a formación docente, específicamente a la formación 

de profesores (estudiantes de carreras de pedagogía). En esta 

subcategoría, se encuentran estudios que analizan la forma en que 

las “competencias TIC” (uso de la tecnología como canal de 

comunicación y formación) se incluyen como contenido en la 

formación inicial docente, en cuanto a su inclusión en los 

programas de estudio de las personas que se preparan para ser 

profesores en los centros de estudios superiores. 

De este modo, esta subcategoría incluye un estudio de Rodríguez 

y Silva [51], donde se analiza la incorporación de las TIC en la 

Formación Inicial Docente en el contexto chileno a través de una 

indagación empírica que es sistematizada como experiencia por 

Silva [62]. En concreto, el estudio señala que, en el caso de Chile, 

la incorporación y desarrollo de competencias TIC en la 

formación inicial en carreras de pedagogía supone familiarizar a 

los futuros profesores con nuevas formas de acceder a los 

contenidos de su especialidad, distintas a los canales 

tradicionales, lo cual contribuye ampliamente a lo que los autores 

denominan el “proceso de actualización docente”, mediante el 

cual los profesores serían capaces de utilizar las TIC como medios 

de comunicación y educación durante el ejercicio de la docencia a 

lo largo de su carrera. 

En la misma línea está el estudio de Brun & Hinostroza [7], 

quienes presentan los resultados más relevantes de un estudio 

nacional sobre la disponibilidad y uso de las TIC en 46 

instituciones de formación inicial del profesorado en Chile, 

ejecutado durante el año 2009 como parte de la OCDE 
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(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), 

dando cuenta del estado actual de la situación en la que se 

encuentra la inclusión de las competencias TIC en la formación 

inicial docente, planteando además los desafíos que se presentan 

en dicho contexto, en cuanto a una ampliación del uso de la 

tecnología en un sentido didáctico, tratando de trascender a un 

uso meramente accesorio o como apoyo a las formas tradicionales 

de trasmisión de contenidos. 

Por último, el trabajo de Badilla & Parra [6], corresponde a un 

estudio fenomenológico que describe y analiza la forma en que las 

mentorías on-line pueden mejorar los procesos de enseñanza en 

profesores rurales de enseñanza básica de lugares aislados, a 

través de la experiencia subjetiva de cuatro parejas de profesores y 

mentores que se relacionan virtualmente. 

4.2.2 Habilidades TIC formación docente  
Esta subcategoría incluye todos aquellos trabajos enfocados en 

diferentes aspectos relacionados a la formación docente de 

profesores universitarios en competencias y habilidades TIC, 

independiente de su área de conocimiento. Así, en esta sección se 

incluyen estudios como el de González [29], donde se investigan 

las orientaciones que tienen los docentes universitarios hacia el e-

learning, los cuales van desde una orientación transmisivo 

tradicional, hasta orientaciones innovadoras, centrados en la 

comunicación y colaboración. Estas últimas serían más 

pertinentes en cuanto a la inclusión de “competencias TIC” en los 

procesos de enseñanza de la educación superior, puesto que se 

apreciaría más cabalmente el uso de las TIC como canal de 

comunicación y formación (lo cual se percibe como un nuevo 

paradigma), y no sólo como un medio adicional para apoyar 

formas de enseñanza tradicionales. Un trabajo posterior del 

mismo autor [30] se enfoca a la evaluación de estos procesos a 

través de la creación de un cuestionario diseñado para conocer las 

orientaciones hacia la enseñanza con tecnología (approaches to 

teaching questionnaire) con el objetivo de recoger las experiencias 

de los docentes en el desarrollo de sus labores pedagógicas. La 

aplicación de este cuestionario reveló que es necesario prestar 

atención a la orientación a la enseñanza que tienen los docentes en 

general, más que al desarrollo de habilidades en el uso de TIC. La 

enseñanza en entornos virtuales de aprendizaje al igual que la 

enseñanza tradicional, debería estar centrada en el aprendizaje de 

los estudiantes.  

Asimismo, esta subcategoría incluye un estudio de Silva [61], 

consistente en una investigación empírica sobre las interacciones 

en entornos de aprendizaje virtual en un curso de educación 

superior, donde tales interacciones, materializadas en las 

intervenciones tanto del tutor como de los participantes, se 

cuantificaron primero y luego se caracterizaron cualitativamente 

desde tres puntos de vista diferentes: a) categorización del tutorial 

y de los participantes intervenciones; b) el tipo de interacción en 

la que la intervención se da: con la clase, el tutor o, en general, y 

c) la naturaleza de la construcción de intervención: personal o de 

colaboración. 

Por último, en esta categoría se encuentra el estudio de Sandoval, 

Neumann y Urra [58], donde se analiza el uso de EDE (esquema 

digital de escritura) en un diseño didáctico b-learning para el 

alfabetismo académico en los estudiantes mejoraría las 

competencias de producción escrita, teniendo en consideración la 

integración de los núcleos lingüísticos, las TIC y la gestión del 

conocimiento académico en un curso universitario chileno. 

4.3 Uso de soportes tecnológicos móviles/ 
portátiles 
El uso de soportes tecnológicos móviles/portátiles en el sistema 

educativo chileno, toma en cuenta distintas perspectivas para su 

análisis. En esta área es posible encontrar estudios relacionados al 

uso de dispositivos tecnológicos destinados mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes desde perspectivas teóricas 

vinculadas al CSCL e investigaciones relacionadas al uso de 

juegos como estrategia didáctica. 

Así, el estudio de Cabrera [9], indaga en las percepciones d 

profesores y estudiantes respecto del Aprendizaje Colaborativo 

Mediado por Computadores Móviles. Los resultados del estudio 

indican que para los estudiantes es relevante el rol que debe 

desempeñar el profesor como mediador en el aprendizaje, rol que 

le permite ejercer mayor control y supervisión sobre las 

actividades de aprendizaje.  

De manera similar, Hurtado & Guerrero [36] presentan un estudio 

que se enfoca en una actividad de aprendizaje o para la enseñanza 

de la química a través del uso de una herramienta de software 

móvil (Colaboquim) que permite que los profesores creen grupos 

de trabajo en la sala de clases con el objetivo de potenciar el 

aprendizaje colaborativo de sus estudiantes. Los resultados del 

estudio evidencian que esta herramienta es efectiva al momento de 

potenciar el aprendizaje colaborativo de los estudiantes, en tanto 

es versátil y permite al profesor monitorear y orientar 

adecuadamente el trabajo desarrollado los estudiantes. 

Asimismo, Zurita & Nussbaum [66] muestran los beneficios del 

aprendizaje de una actividad basada en la tecnología a través de 

una actividad basada en papel para la construcción de palabras a 

partir de sílabas. En un experimento de meses de duración 

controlada, se observó que los niños que realizan la actividad 

apoyada con la tecnología para tener mejoras calificación en las 

pruebas construcción de la palabra significativamente más altos 

que los sujetos que realizan la actividad en papel. La introducción 

de dispositivos informáticos móviles permite un ambiente de 

aprendizaje donde la tecnología gestiona los datos necesarios y 

media para permitir que los estudiantes trabajen en colaboración 

siguiendo los principios constructivistas, con menos ayuda al 

profesor para su aplicación en las actividades de CL. La 

experiencia de los niños y el conocimiento, la retroalimentación 

mutua, y la reflexión propia y compartida les permiten construir 

como grupo sus respuestas (constructiva) y se les anima a explicar 

su hallazgo, es decir, la palabra significados (reflexivos). Los 

niños contribuyen con sus ideas y conocimientos socialmente, 

interactuar y negociar posibles sugerencias (basado en la 

consulta). Por último, cada contribución niño se muestra a los 

otros niños en el grupo en un espacio común (significativo, 

reflexiva y colaborativa).  

Por su parte, Álvarez, Alarcón & Nussbaum [3], abordan el uso 

de tecnología para facilitar la implementación de entornos 

colaborativos de aprendizaje a través del uso de dispositivos 

móviles (PDAs). Con este objetivo proponen un modelo para el 

diseño e implementación de software para PDAs orientado a 

generar modelos pedagógicos que faciliten el aprendizaje 

colaborativo. El modelo presentado cumplió con el propósito de 

diseñar modelos pedagógicos adecuados a las necesidades de 

profesores y estudiantes. De manera similar, Echeverría y 

colaboradores [20], desarrollaron un estudio que enfocado en 

explorar  la funcionalidad de aplicaciones para dispositivos 

móviles (PDAs o Asistente Personal Digital) como una plataforma 
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para el desarrollo del aprendizaje colaborativo. Así, este trabajo 

examinó los problemas de desarrollo de aplicaciones para esta 

tecnología alternativa y de usabilidad de dicha herramienta de una 

actividad de colaboración de aula para la enseñanza de la física. 

Los resultados del estudio confirmaron la viabilidad de la 

plataforma de telefonía celular, teniendo debidamente en cuenta la 

transformación, de la red y de interfaz limitaciones del 

dispositivo.  

Por su parte, Infante y colaboradores [38] desarrollaron un 

estudio orientado a conocer el uso de un juego colaborativo (Role 

game) inspirado en juegos de consola en estudiantes de educación 

preescolar. Los resultados de la experiencia indicaron que, si bien 

los juegos no fueron diseñados con propósitos educativos, estos 

son a la vez eficaces y atractivos como dispositivos pedagógicos.  

Asimismo, Alcoholado y colaboradores [1] realizaron un estudio 

experimental donde se evaluó la efectividad de un dispositivo 

computacional interpersonal (SDG del inglés “Single Display 

Groupware”) diseñado para fomentar el aprendizaje colaborativo 

en estudiantes de educación básica en Chile e India. Dicho 

dispositivo posibilita que todos los estudiantes interactúen en la 

misma pantalla simultáneamente y trabajen colaborativamente en 

la resolución de problemas matemáticos.  Los resultados de esta 

investigación evidenciaron, entre otras cosas, que el dispositivo 

mejoró la participación y el aprendizaje colaborativo entre los 

estudiantes, beneficiando sobre todo aquellos con los más bajos 

resultados iniciales. 

Finalmente, en esta categoría se encuentra el trabajo de Jáuregui 

& Bañados [39], donde se evalúa la experiencia de un proyecto 

que utilizó herramientas síncronas y asíncronas de comunicación 

(video conferencia, blog y chat) para el aprendizaje de idiomas. 

dicho proyecto, que involucró la participación de estudiantes 

universitarios holandeses y chilenos, evidenció que la tecnología 

en este caso sirvió para mejorar la motivación de los estudiantes 

en el aprendizaje de idiomas y permitió crear oportunidades para 

que los estudiantes construyan lazos positivos entre dos culturas 

diferentes, dando lugar a una experiencia de aprendizaje auténtico 

y situado. 

5. CONCLUSIONES 

En el ámbito de las TIC, existen una gran cantidad de trabajos 

relacionados a sistematización de experiencias, pero un número 

reducido de estudios que indagan en el impacto que produce la 

introducción de tecnología a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Los estudios empíricos relacionados a este ámbito 

refieren a distintas dimensiones del problema que han permitido 

comprender que la relación entre las TIC y la educación es una 

relación dinámica que involucra otros factores que comúnmente 

no son considerados al abordar esta relación, como las 

condiciones de origen de los estudiantes (factores económicos, 

sociales y culturales), las condiciones educativas (condiciones 

propias de las instituciones educacionales) o el contexto político e 

institucional del país (iniciativas públicas orientadas a la 

promoción e integración de las TIC al sistema educacional). 

El corpus de investigación revisada refiere en gran medida al 

ámbito de la medición, comparación y análisis de habilidades en 

TIC (64% de la literatura revisada), sobre todo en educación 

escolar. No obstante lo anterior, aunque los modelos de análisis 

utilizados logran recabar evidencia del impacto de las TIC en el 

aprendizaje, existe poca evidencia que dé cuenta del uso efectivo 

de estas tecnologías en aula. A nuestro entender, la sola 

incorporación de las tecnologías al ámbito educativo no es 

suficiente para lograr cambios en educación, por tanto, es 

necesario enfocar la investigación hacia los elementos que 

intervienen en las prácticas educativas que provocan cambios 

efectivos cuando se utilizan TIC como potenciadoras del 

aprendizaje.  
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RESUMO 
O artigo trata das aprendizagens dos alunos de MOOC (massive 

open courses online), através da identificação dos padrões de 

interações em rede. O artigo trabalhou com análise de redes 

sociais, que possibilitou identificar a densidade, a estrutura e o 

tipo de rede dos alunos, entre outros dados. A partir da 

compreensão da rede de alunos do MOOC foi possível analisar os 

laços fortes e os fracos estabelecidos entre os sujeitos. Esses laços 

estão diretamente ligados as interações nos fóruns com os colegas 

do curso. O objetivo foi compreender a influência das interações 

sociais, que se estabeleceram entre alunos de MOOC, na intenção 

de efetivamente identificar as aprendizagens em uma cultura 

digital nessa proposta de ensino e aprendizagem MOOC. Foi 

identificado que MOOC pode ser espaço disparador de ensino e 

aprendizagem, no entanto o envolvimento dos alunos depende 

diretamente da autônima e comprometimento quanto postura de 

aluno, ou seja, as interações entre colegas geram relações que 

podem contribuem para participação e consequentemente 

colaboram para evitar evasão. 

Palavras-chave: MOOC, Interação, Aprendizagem, Cultura 

Digital 

 

ABSTRACT 
The article deals with the students' learning of Mooc (massive 

open online courses) through the identification of networked 

interactions standards. Article worked with social network 

analysis, which enabled us to identify the density, structure and 

type of student network, among other data. From the 

understanding of network Mooc students was possible to analyze 

the strong and weak ties established between subjects. These 

bonds are directly linked interactions with colleagues in the 

forums of the course. The goal was to understand the influence of 

social interactions, established between students Mooc, intending 

to effectively identify learning in a digital culture that proposal of 

teaching and learning Mooc. It was identified that Mooc can be 

triggers areas of teaching and learning, however the involvement 

of students depends directly on autonima and commitment as 

student posture that is, interactions between colleagues generate 

relationships that can contribute to participation and consequently 

collaborate to prevent evasion. 

Keywords: Mooc, Interaction, Learning, Digital Culture 

1. INTRODUÇÃO 

A partir do cenário de sociedade em rede, em que indivíduos 

interagem também em contextos digitais, o artigo trata das 

aprendizagens dos alunos de MOOC (massive open course 

online), através da identificação dos padrões de interações em 

rede. Com base das postagens registradas, pelos alunos, no fórum 

do MOOC Jornal na Sala de Aula, foi possível definir uma 

amostra, a fim de compreender até que ponto as interações 

presentes em uma rede de estudos influenciam na aprendizagem. 

O artigo trabalhou com análise de redes sociais, através de uma 

abordagem quantitativa, com uso do software PAJEK para 

manusear os dados. Para tanto, foi necessário criar uma planilha 

matriz para dentro do software explorar os grafos (rede). A partir 

dos grafos manuseados no software foi possível identificar a 

densidade, a estrutura e o tipo de rede dos alunos, além conexões 

que que poderiam ser excluídas, número de conexões dos atores, 

entre outros dados. Após essas informações básicas e necessárias 

como compreender a rede de alunos do MOOC foi necessário 

analisar os laços fortes e os fracos estabelecidos entre os sujeitos, 

a fim de compreender se a trajetória de aprendizagem dos alunos 

estava diretamente ligada as interações com os colegas. O objetivo 

foi compreender a influência das interações sociais, que se 

estabeleceram entre alunos de MOOC, para contribuir ou não com 

as aprendizagens em uma cultura digital. Identificamos que as 

interações entre colegas geram laços que contribuem para 

participação e consequentemente colaboram para evitar evasão. 

 

2. QUESTÕES DE BASE TEÓRICA 

2.1 O que são Cursos Massivos Abertos e Online – MOOC? 

A cultura digital presente na sociedade atual apresenta-se como 

mais uma possibilidade de troca de informação dando espaço para 

os cursos massivos abertos e online, conhecidos como MOOCs. 

Diante de um cenário de abundância de informação, 

instantaneidade na comunicação as relações podem ser 

potencializadas, a facilidade de conexão muitas vezes começa na 

ação de clicar em um botão de uma rede social digital. Não há 

uma hierarquia ou sequência a seguir, há possibilidade de 
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comportamentos representados por compartilhamentos, likes, 

comentários, visualizações e etc, que representam as relações 

sociais em tempos de cultura digital. 

De acordo com esse cenário de facilidade ao acesso e conexões, 

em que pessoas se movimentam na rede digital em busca de 

informação os MOOCs podem ser considerados cápsulas de saber. 

São cursos online organizados em um ambiente digital com 

conteúdos em diversas mídias e compartilhados para quem se 

interessar. Pode servir para formação continuada e/ou consulta 

específica sobre o assunto disponibilizado. Por essa característica 

de conteúdos específicos organizados e disponibilizados para 

quem tem interesse os MOOCs, muitos usuários exploram os 

recursos não em busca de certificados, mas principalmente em 

busca de informação confiável, por isso podem ser considerados 

cápsulas de saber. 

Diante de uma sociedade em rede as propostas de MOOCs podem 

possibilitar a discussão coletiva, por possibilitar envolvimento 

ativo dos participantes, pode ocorrer aprendizagem social. Que de 

acordo com Wenger [12] defini aprendizagem como participação 

social, que não se refere a situações, mas a construção de uma 

identidade na comunidade a partir da participação, que é oriunda 

da ação e pertencimento do que o aluno é e faz, como interpreta 

em comunidade. Através do uso de outras linguagens digitais 

como: visualizar, comentar, postar, curtir, compartilhar, 

conectar/direcionar (hagtags) é possível identificar essas 

identidades e consequentemente a trajetória de aprendizagem do 

aluno na rede de MOOC. 

A trajetória do aluno em um curso de MOOC é perceptível, 

principalmente, através da interação comunicativa que é 

estabelecida, normalmente, via fórum de discussão, no entanto, 

isso só é possível com alunos que desenvolvem de aprendizagem 

social no MOOCs, alunos que interagem nos fóruns.  

Os MOOCs podem ter diversos canais de informação que podem 

ser por vídeos, imagens, áudios, textos, representações gráficas, 

mensagens instantâneas, uso de iconografias múltiplas, aplicativos 

e plataformas com funções específicas, todos podem servir para 

análise das trajetórias dos alunos, no entanto, esse estudo se 

debruçou sobre a comunicação escrita que se estabeleceu nos 

fóruns, do MOOC Jornal na Sala de Aula, pois considera que 

dentro do fórum fica mais evidente a aprendizagem social, que 

Wenger [12] trata: “teoria social da aprendizagem, deve, portanto, 

integrar os componentes necessários para caracterizar a 

participação social como um processo de aprender e de conhecer”. 

A comunicação dentro da web, atualmente ganha novas 

dimensões entre canais de informação, pois além da divulgação da 

informação entre os usuários, é possível que estes também sejam 

produtores em diferentes mídias sociais digitais. O conteúdo 

estudado em MOOC pode ser discutido e compartilhado em 

outros espaços, que não necessariamente a plataforma do curso. 

Uma das possibilidades do conteúdo em rede digital é justamente 

a facilidade de compartilhamento. 

Os MOOCs podem ser espaços para consulta de conteúdo ou para 

discussão dos conteúdos, assim como podem ser espaços para 

disponibilizar conteúdo e a discussão ocorrer fora da plataforma, 

em outros espaços da web. 

Estes espaços da web, também são possibilidades para um 

comportamento de ação dos usuários: compartilhar, publicar, 

comentar, indicar, curtir, visualizar entre outras são ações que 

podem ser compreendidas como formas de interação, que revelam 

um fazer do aluno do MOOC, que podem revelar também um 

pertencimento a um grupo e/ou uma comunidade.  

Essas ações de interação em rede digital são frequentemente 

perceptíveis principalmente nas redes sociais, a troca, a 

divulgação e o compartilhamento de informação está baseada nas 

formas de comunicação, nas ações uns dos outros na rede social 

digital. Interagir com outro pode revelar um processo de troca e 

de auto-organização, como mais uma forma de se manter 

informado, sobre os acontecimentos das conexões estabelecidas. 

Saber o que o amigo fez ou está fazendo, saber o que os amigos 

dos amigos estão lendo, curtindo, comentando, compartilhando e 

etc pode ajudar na compreensão da participação social. Essas 

ações exigem, de alguma forma, certa autonomia, trata-se do fazer 

do sujeito. 

Esse universo de comunicação digital em que a comunicação 

ganha outras dimensões para além da escrita possibilita uma 

política de “igualdade”, que dá voz a todos, independe do status 

que ocupa na rede social, todos podem postar, publicar, comentar, 

compartilhar, expressar sua opinião de forma explicita ou 

implícita. Sendo muitas vezes a primeira ação provocadoras de 

outras ações e consequência de movimentos multiplicadores em 

uma rede social, que no âmbito da internet ganha amplitude e 

visibilidade. Esse movimento de propagação revela identidade e 

pertencimento do sujeito a grupos e/ou comunidades. 

Essas possibilidades de auto-organização, autonomia e interação 

dão espaço para a construção do conhecimento de forma 

colaborativa, pois há um convite de troca, de agir e reagir as 

diferentes formas de comunicação.  

É visível nos desenhos do MOOCs identificar o fazer, o 

pertencimento e a identidade do aluno no grupo. Cursos massivos 

abertos e online oferecem conteúdo em uma plataforma 

específica, que dá liberdade (conforme o desenho pedagógico), ao 

aluno em escolher sua forma de estudo e interação com os colegas 

e com os conteúdos.  

O MOOC Jornal na Sala de Aula, que foi analisado aqui 

proporcionou aos alunos conteúdos e exercícios de verificação 

(quis, questionários com feedback automático), mas além disso o 

MOOC também propôs atividades fora da plataforma (registros 

em rede social) e fórum de discussão. No entanto, apesar de estar 

proposto no desenho do curso os alunos tinham a liberdade para 

decidir sobre sua participação nos espaços citados. É uma 

proposta aberta, que tem como base a trajetória livre do aluno na 

construção da sua identidade dentro da comunidade de estudantes. 

Diante desse cenário de auto-organização, autonomia e interação 

em que usuários da rede digital podem propagar a informação e 

potencializar a comunicação para além das plataformas de cursos 

a proposta de cursos massivos aberto e online (MOOC) pode 

ganhar ênfase no contexto educacional, como mais uma 

possibilidade de divulgação de conteúdos, com a garantia de que a 

informação é confiável. 

Esse cenário da internet proporciona ampliação na comunicação, 

envolve pessoas conectadas por interesses em comum, que se 
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auto-organizam para engajamento de estudo de um determinado 

conteúdo. Os MOOCs exploram a lógica da comunicação das 

mídias digitais da internet, que possibilitam o diálogo facilitado. 

O diálogo entre os pares não é uma “obrigatoriedade”, mas um 

convite, uma possibilidade, participação social, que pode se 

estender para além da plataforma do MOOC. 

A internet por ser um espaço atemporal e ter grande dimensão 

torna-se uma excelente oportunidade estratégica para melhorar e 

qualificar a educação, justamente pela propagação da informação 

e nesse trabalho, com base nos estudados realizados até aqui, 

afirmamos que os MOOCS podem ser excelentes recursos para 

acesso a informação confiável. Considerando que os materiais 

disponibilizados para os MOOCs são de precedência, 

normalmente, de professores ligados ao ensino superior, 

considera-se que os materiais são produzidos, organizados e 

selecionados com critérios voltados para ensino universitário. 

Ganha evidência as propostas Massive Open Online Course 

(cursos massivos, abertos e online). Os MOOC podem ser mais 

uma possibilidade para consulta de informação, construção de 

conhecimento e interação. Resta saber se as trajetórias 

desenvolvidas pelos alunos são oriundas de uma aprendizagem 

social, em que possibilita a experiência, o fazer, o pertencimento, 

o tronar-se, ou seja, de acordo com Wenger [12] o significado 

como experiência, a prática como o fazer, a comunidade como o 

pertencimento e a identidade como torna-se, itens que compõem a 

aprendizagem social. 

Muitas informações são organizadas e disponibilizadas nos 

MOOC, o conteúdo é compartilhado, normalmente em formato de 

vídeos e textos de apoio. Informação é planejada e organizada por 

diferentes profissionais, de diversas áreas, normalmente, 

vinculados ao ensino universitário. São oferecidas aos usuários a 

possibilidade de buscar e aprofundar o estudo para além do que 

está proposto, ou seja, o aluno pode se interessar pelo assunto e se 

matricular em um curso mais completo. Muitas vezes os 

conteúdos dos MOOCs são bem pontuais e específicos, para 

atender determinados interesses e necessidades do aluno, o que 

contribui com a ideia de cápsulas do saber. 

Cabe destacar que o MOOC se aproxima do comportamento dos 

usuários, no que tange a forma de comunicação, que hoje, pela 

forma que a internet está proposta, pela dimensão e uso das 

mídias sociais digitais, possibilitam uma comunicação e interação 

aberta, para além de plataformas. O aluno em MOOC pode 

escolher interagir apenas com os materiais do conteúdo ou 

interagir com seus colegas, as duas formas são trajetórias de 

aprendizagens, mas são suas formas bem distintas. Um bom 

exemplo de como pode ocorrer a interação via MOOC são as 

videoaulas, que muitas vezes podem ser curtidas e 

compartilhadas. Ver uma videoaula e compartilhar em na rede 

social digital é convidar as conexões ao contato com a 

informação.  

Pelo desenho de MOOC é possível aproximar grupos e subgrupos 

que são parte da nossa rede, trabalhar com a teoria das trocas 

sociais, que de acordo com Higgins [3] nas teorias das trocas 

sociais alunos são vistos como atores estratégicos que usam os 

recursos a sua disposição para otimizar recompensas, trocas que 

favoreçam seu estudo. As trocas entre alunos de MOOC podem 

ser significativas na trajetória de aprendizagem, para contribuir 

para finalização do curso e até mesmo baixar o índice de evasão. 

A informação que o usuário tem acesso no MOOC pode ser 

compartilhada com diferentes conexões, quanto mais contatos, 

mais trocas, mais informação, mais participação, no entanto nem 

sempre é assim o comportamento do aluno. MOOC não é um 

ambiente virtual necessariamente colaborativo, apesar de ser uma 

proposta de estudo em rede, que faz uso de recursos de interação, 

muitos alunos optam por ter suas trajetórias de aprendizagens 

individualizada.  

De acordo com Mattar [7] a principal razão para evasão de alunos 

de MOOC está diretamente ligada ao tempo, associada com 

menor grau de barreiras de linguagem, além de falta de 

habilidades com os recursos tecnológicos. Alunos de MOOC, de 

acordo com Mattar [7] nem sempre optam pela trajetória de 

aprendizagem baseada na interação, muitas vezes preferem as 

atividades individuais do que discussões nos fóruns. Para autor, 

por mais contraditório que pareça os alunos preferem recursos da 

web 1.0 (modelo de web em que usuário é consumidor passivo), 

necessitam de resumos de conteúdos mais do que discussões 

coletivas.   

MOOC são desenvolvidos em uma plataforma digital específica 

para serem abertos para todos que se interessarem, organizados 

com materiais e atividades a fim de promover a interação dos 

alunos, através do estudo compartilhado e colaborativo, sem a 

obrigatoriedade do acompanhamento de professor/tutor 

(obrigatoriedade que há na modalidade de ensino a distância). As 

trocas entre os alunos são baseadas no estudo dos materiais 

disponibilizados por uma organização de ensino, mas o aluno 

define sua trajetória de aprendizagem. 

As organizações dos MOOCs, normalmente, são baseadas em 

videoaulas, fórum e questionários com feedback automático, que 

se aproxima da lógica de ensino conduzido, normalmente, o aluno 

só avança no conteúdo conforme finaliza as aulas pré-definidas. O 

MOOC, geralmente tem um período previamente definido para 

estar disponível aos alunos, uma data de início e uma data de 

término. Cabe ao aluno definir seu tempo de dedicação e estudo, 

sendo seu tempo de estudo inferior ou mais rápido que o tempo 

previsto no cronograma de fim do curso. Como não há 

obrigatoriedade de acompanhamento, consequentemente as 

entradas e saídas de alunos podem ocorrer a qualquer momento 

em que o curso estiver aberto. 

As principais características do Massive Open Online Course 

(MOOC) – Cursos Massivos Abertos e Online, normalmente, são: 

compartilhamento de informação e conteúdo de forma rápida, 

maior número de sujeitos envolvidos e perfil do aluno com ênfase 

na autonomia e organização do tempo. 

O MOOC teve ter como característica engajamento ativo de um 

número significativo (massivo) de pessoas que auto-organizam 

sua participação de acordo com seus interesses em comum, 

normalmente são gratuitos e alguns exigem pagamento apenas 

para certificação, sendo suas principais características: ser aberto, 

gratuito, colaborativo e distribuído [9]. 

2.2 Proposta do MOOC – relato de experiência 

Aqui apresentamos a proposta do MOOC Jornal na Sala de Aula, 

com foco no trabalho da leitura e escrita, que foi planejado e 

organizado para servir de cenário da coleta de dados dessa 

pesquisa.  
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O MOOC Jornal na sala de aula teve sua justificativa inicial nos 

relatórios da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura), que apontam que é fundamental 

perceber a educação como valor estratégico para desenvolvimento 

social e econômico do país, então os MOOCs podem ser mais 

uma estratégia de expansão do saber, de disseminação de 

possibilidades para construção do conhecimento, de educação 

mais abrangente. 

O projeto do MOOC teve como proposta proporcionar um espaço 

sobre como estudar e aprender em um contexto de MOOCs, além 

de conhecer o que são e como funcionam os cursos MOOC. 

Planejar o MOOC foi um desafio, pois se pretendia como 

metodologia promover trajetórias coletivas de aprendizagens, mas 

não é possível desconsiderar alunos que preferem construir suas 

trajetórias individuais. Por isso, no momento de produção de 

materiais optou-se como foco videoaulas como suporte a 

explicação do conteúdo e um fórum como espaços de discussões. 

A O objetivo foi organizar um curso que proporcionasse aos 

alunos a troca de informações dentro da plataforma, mas que a 

construção do conhecimento, as interações e as trocas se 

estabelecessem em rede digital, baseados em recursos da web 2.0 

(internet em que o modelo de usuário é baseado na colaboração). 

Tudo para experimentar um formato, que contrária da organização 

fechada em um ambiente, no entanto, nem todos os alunos 

estabeleceram trocas fora da plataforma, muitos, inclusive, não 

estabeleceram trocas sociais dentro da plataforma. Entre o que foi 

planejado e o que foi identificado há muitos dados para serem 

analisados, que resultam em muitos questionamentos. 

O MOOC aqui foi planejado para ocorrer em 4 módulos e em dois 

semestres, dentro desse contexto o MOOC foi organizado com no 

mínimo duas atividades por módulo: discussão no fórum e o 

registro de reflexões em uma rede social digital. O fórum não era 

obrigatório, mas o registro online em uma rede social sim, para 

alunos interessados em receber o certificado do curso.  

O MOOC ocorreu dentro da plataforma específica para cursos 

online, com carga horária total de 40 horas, permitiu ingresso de 

alunos ao longo do curso.  

Em seguida é apresentado o conteúdo programático do MOOC 

Jornal na Sala de Aula: 

 

 

Módulos parte 1 

Introdução ao MOOC   

● fórum de discussão 

● registro rede social digital 

Ressignificando a leitura e escrita 

● fórum de discussão  

● registro rede social digital 

Estratégia para trabalho com a leitura e escrita na sala de 
aula 

● fórum de discussão  

● registro rede social digital 

Entendendo alguns gêneros do jornal 

● fórum de discussões  

● entrega do endereço eletrônico da rede 
social digital com as 4 postagens, referente cada 
módulo. 

Quadro 1 – Plano Proposta do MOOC Jornal na Sala de Aula 

 

3. METODOLOGIA 

 

O artigo apresenta uma pesquisa de caráter quali-quantitativo, no 

âmbito da análise de redes sociais, que trata da descrição dos 

dados sobre padrões de comportamento das interações de alunos 

do MOOC Jornal na Sala de Aula. Com base nos dados analisados 

buscamos compreender a influência das interações contribuir ou 

não com as trajetórias de aprendizagem em uma cultura digital. A 

partir do planejamento e da construção do MOOC específico, foi 

feita a coleta de dados, através das interações dos alunos no fórum 

de discussão, ou seja, através das postagens e comentários 

registrados no fórum.  

Primeiramente foi feita a coleta de todas as postagens, todas as 

respostas e todos os comentários, para posteriormente definir o 

número de alunos que interagiram no mínimo duas vezes no 

fórum (alunos que não interagiram ou interagiram apenas uma vez 

no fórum não foram considerados para amostragem). Essa 

definição para amostragem teve base na interação definida por 

Primo [8] que trata do olhar para o entre pares, por isso, buscou-

se olhar para trocas sociais, que foram representadas por 

postagens no fórum a partir de tríades, ou seja mais de 3 

interações. A amostragem considerou como interações, o que liga 

cada aluno, ligações/conexões. 

Para compreender a definição das interações no MOOC 

destacamos a ordem das ações: postar, comentar e responder o 

comentário, ou postar, comentar e comentar novamente. Cabe 

destacar que foram coletadas 294 postagens, mas dessas 32 foram 

as selecionadas, por serem consideradas tríades de interação. 

Análise das interações dos alunos no MOOC revela o movimento 

estabelecido inicialmente entre eles, isto é, os fluxos 

comunicacionais, que permitem a identificação de laços que se 

estabelecem a partir das conexões. Tais laços, permanecem e se 

desdobram para contribuir com a trajetória da aprendizagem do 

aluno. 

O MOOC teve 284 alunos matriculados, seu conteúdo foi baseado 

na leitura e escrita no contexto escolar, com carga horaria de 40 

horas, curso totalmente gratuito. Teve início em agosto 2014 e 

término em julho de 2015. 

As coletas de dados foram realizadas sempre no fórum, durante os 

meses de setembro, novembro, janeiro, março e maio, que 
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totalizaram cinco matrizes com dados de 294 postagens, desse 

total de registros nos fóruns interações foram as que apresentaram 

tríade, mais de 2 ações de interação. Com base nos dados 

coletados foram analisados os seguintes itens: a densidade da 

rede, a estrutura da rede, o tipo de rede, as pontes que podem ser 

excluídas e os número de conexões dos atores, além de presença 

de laços fortes e fracos, prestígio do ator entre outras grandezas 

obtidas da rede em estudo. 

A análise de redes sociais é uma abordagem metodológica, 

originada das ciências sociais, que objetiva fazer uma discrição as 

relações dos atores individualmente ou coletivamente. Para tanto 

usa a teoria de grafos para descrever, e explicar as relações 

estruturais dentro da rede. No presente estudo, para a análise 

estrutural foram analisadas as seguintes medidas: Densidade, 

centralidade e a natureza dos vários tipos de interação que os 

atores tiveram ao longo do curso, pela natureza da relação e 

estudo, a matriz gerada pelas relações será do tipo AxA. 

 

 

Figura 1 - matriz da rede dos alunos que gerou os grafos a partir 

do software Pajek 

 

O MOOC Jornal na Sala de Aula teve finalizou com 284 alunos 

participantes, ou seja, alunos inscritos, mas desse total de 284 

alunos inscritos, 226 foram os alunos concluintes, os que 

finalizaram o curso, sendo que desses alunos que finalizaram o 

curso 32 alunos são os que interagiram no fórum.  

 

4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

Inicialmente foram mapeados os dados gerais referente ao perfil 

dos alunos matriculados no curso, sendo a maioria mulheres, na 

faixa etária de 18 a 76 anos. Com 51% com formação graduação, 

34% especialistas, o restante entre técnico, mestre e doutores. Dos 

284 matriculados 79% declara experiência em estudar através da 

modalidade de educação a distância, sendo que desse número total 

de inscritos 72% atua como professor na educação básica e 4% 

não atua na educação, mas demostra interesse pelo assunto.  

 

 

Figura 2 - Gráfico 1- dados gerais dos alunos matriculados no 

MOOC 

 

 

 

Figura 3 - Gráfico 2 - dados gerais 

 

 

Figura 4 - Gráfico 3 - dados gerais 

 

Após o levantamento inicial apresentado o trabalho dessa 

pesquisa voltou-se para os dados dependentes, que trata das 

relações estabelecidas pelos sujeitos através da plataforma do 

MOOC. Para tanto, foi realizada coleta de dados referente aos 

registros no fórum de discussão, foram criados 294 tópicos de 

discussões dos alunos, sendo que 32 interagiram mais de duas 

vezes, formando a tríade que determinava o dado válido para 

análise.  

Por ser um fórum único de discussão, os tópicos ficam listados 

um abaixo do outro, o que provoca os alunos a interagirem 

sempre com os tópicos mais atuais, apesar da plataforma 

proporcionar um recurso de filtro nos tópicos recentes e criados 

por autor.  
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Para a análise estrutural da rede de estudo foi usado o software 

Pajek na versão 64 4.01, que consiste dum programa matemático 

desenvolvido pelos eslovenos Andrej Mrvar e Vladimir Batagelj, 

a palavra Pajek significa aranha em esloveno. O Pajek permite a 

manipulação das redes sociais através das respectivas matrizes, 

possibilitando dessa forma quantificar suas grandezas 

características como a centralidade, densidade, distância entre 

atores entre outras, permitindo ainda a visualização da rede. Para 

trabalhar com o software Pajek (específico para análise de redes 

sociais) foi preciso partir do pressuposto de que uma rede se 

caracteriza mais pelas relações que variam em intensidade, 

frequência, cada indivíduo/aluno mais ou menos vezes, mais ou 

menos frequentemente e com um maior ou menor número. Foi 

necessário construir os sociogramas ou representações visuais de 

uma rede social, pois esses permitem perceber de forma mais clara 

e rápida os dados. A possibilidade de ter uma representação 

gráfica da rede de interações desenvolvidas num fórum de 

discussão nos forneceu um conjunto de elementos que evidenciam 

as particularidades do grupo do MOOC, no qual detalhamos em 

seguida. 

Durante a análise foi necessário ter um olhar para os laços sociais, 

que são oriundos das conexões estabelecidas entre os alunos, 

através da comunicação por links. Granovetter [2] discute que os 

laços sociais podem ser fortes ou fracos, dependendo de como se 

conectam e se propagam.  Laços fortes conectam amigos 

próximos, íntimos, laços fracos conectam amigos de amigos, 

conhecidos. 

Para identificar os laços estabelecidos entre os alunos, foi 

necessário estruturar a rede do MOOC, para compreender 

densidade, centralidade, centralização, dinâmica entre outras 

grandezas características da rede. 

Na perspectiva de [1] o grau de conexão é representado pela 

quantidade de conexões que cada nó possui, por exemplo um 

aluno que conecta com 5 alunos tem maior conexão do que um 

aluno que conecta com 3 e assim sucessivamente.  

A densidade é representada pela medida que descreve o grau de 

conexão. De acordo com Scott [11] é a proporção da quantidade 

de conexões de um grafo em relação ao número máximo de 

conexões que o mesmo grafo suporta. [1] grafos muitos densos 

são os grafos mais conectados.  

A centralidade é a medida da popularidade de um determinado nó, 

determinado pelo quanto de centro e/ou núcleo ele é para Rede. 

A centralização é a medida de centralidade do grafo, medida da 

Rede inteira, ou seja, mostra o quanto central está o aluno em 

questão de estrutura da Rede e não de grafo. A centralidade 

mostra o núcleo o grafo, a centralização o núcleo da estrutura da 

Rede. 

Quando temos uma rede de relações diretas e indiretas, temos uma 

rede total. Os laços fortes são baseados na frequência das relações, 

foco está nas relações e não nos alunos. Laço fraco abre, 

constituem pontes para outros alunos, laços fortes, normalmente, 

se constituem próximo, em díades, duplas e/ou grupos de alunos 

fixos tentem a ter a informação sempre redundante, o que pode 

não contribuir tanto para as trajetórias de aprendizagens, já laços 

fracos, normalmente, são reconhecidos em tríades, subgrupos de 

alunos, que não interagem sempre, mais que não perdem o 

contato, quando trocam, normalmente, oferecem informações 

novas, potencializando a trajetória de aprendizagem. 

 Quando os laços estão fora das tríades, normalmente, 

apresentam-se como laços fracos. Laços fortes, normalmente, são 

representados dentro de tríades puras, fechadas. Laços fortes 

tendem a manter a informação pobre, pois as torna repetitivas. 

Nos laços fracos, por terem maiores pontes a tendência é ter 

variedade de informação, por consequência do número de 

conexões.  

Em seguida apresentamos a grafo da rede do MOOC, que mostra 

a estrutura e os nós com maiores interações. 

 

 

Figura 5 - estrutura da rede dos alunos – revela interações 

 

Visualizando o grafo da estrutura da rede que mostra as relações 

da turma de MOOC, se verifica uma densidade de baixa, pois é 

equivalente a um pouco mais de 10% sobre o número total de 

inscritos no curso. Trabalhados os dados no software de análise 

foi possível identificar o valor de 30.752, isto significa que 

durante toda o processo de interação das 294 postagens, 

predominou 32 alunos mais ativos, ou seja, sujeitos que de fato 

interagiram mais de duas vezes no fórum.  
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Figura 7 – grafo da centralidade da rede do MOOC (centralidade 

à esquerda) 

Conforme pode ser observado na figura 7, do grafo da 

centralidade o número de conexões dos alunos, ao lado esquerdo 

tem maior densidade, ao lado direito mostra alunos que podem ser 

excluídos da rede que a mesma não se alteraria. Esses alunos do 

lado direito revelam interações de laços fortes, em que a 

informação fica redundante entre eles e há pouca possibilidade de 

novas informações, novas pontes. Assim como é possível observar 

que ao lado esquerdo a densidade é maior, mais ainda assim há 

alunos na periferia da rede, que dependem de pontes para suas 

trocas. 

As informações apresentadas podem ser observadas no quadro a 

seguir:  

 

Figura 6 – Dados do Pajek sobre o grafo da estrutura da rede 

MOOC 

 

Entre os componentes do MOOC há fluxo de informação, todavia 

alguns casos são de maior destaque nomeadamente pela sua maior 

interação com os demais colegas, isto é, apresentam graus 

diferentes de centralidade. A centralidade do grau de um ator 

reflete a atividade relacional direta do ator, mede o número de 

conexões diretas que o ator tem na rede. Lemieux & Outmet [4]. 

Para o estudo em questão podemos verificar que de um modo 

geral a turma apresenta o Outdegree e Indegree, que revelam a 

centralização dos alunos na rede do MOOC, que podem ser 

compreendidos como maior interação, isto e formam os laços 

fracos na rede ou permitem a maior circulação de informações ou 

conhecimentos novos na turma. Cabe destacar que os laços fracos 

são potencias responsáveis pelas trajetórias de aprendizagem para 

grupo de alunos, pois os laços fracos provocam informações 

novas, consequentemente espera-se novos conhecimentos.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pesquisas apontam que os alunos não estão preparados para o 

nível de material e discussões disponibilizados em MOOCs, o que 

é representado no grande número de evasão, finalizando o curso 

geralmente 5% dos inscritos. No entanto, esses mesmo alunos são 

parte de uma sociedade em rede, que normalmente procuram os 

MOOCs pela facilidade de acesso à informação, discussão entre 

pares e principalmente possibilidade de organizar seus estudos 

dentro da sua rotina. Mas essa possibilidade de estudar quando e 

onde estiver confunde o aluno quanto à organização e a 
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autonomia que devem desenvolver para essa modalidade. Há 

exigência de romper paradigmas na forma de pensar e agir 

referente ao processo interagir com a educação na rede digital. 

Ensinar e aprender no contexto MOOC não apresenta o padrão de 

um processo centralizado, com base nas lógicas das redes criadas 

na aprendizagem nos cursos massivos de aprendizagem, exigem 

do aluno um perfil de se permitir ser aluno/professor. 

Considerando que MOOC são cursos desenvolvidos em uma 

plataforma digital, organizados com materiais e atividades a fim 

de promover a interação através do estudo compartilhado e 

colaborativo dos sujeitos envolvidos, sem a centralização do 

professor a troca entre os integrantes dessa comunidade com base 

nos materiais disponibilizados exige um perfil de autonomia e 

organização. Os MOOCs oferecem oportunidade estratégica para 

melhorar a qualidade da educação, acesso a conteúdos e 

informações, compartilhamento de conhecimento com base em 

interesses próximos, para isso os alunos precisam saber interagir 

com seus pares e recursos disponibilizados, expandindo suas áreas 

de conhecimento.  

Para trajetória de aprendizagem em contexto de MOOC a 

interação é um aspecto fundamental para garantir trocas sociais, 

quanto mais laços fracos mais interações, mais possibilidade 

produção de conhecimento diversificado. Assim como laços fortes 

também garantem a finalização e conclusão do curso, no entanto, 

oferecem construção do conhecimento redundante, as trocas são 

viciadas nos mesmo alunos, a possibilidade de novas 

aprendizagens é menor.  

A estrutura da rede do MOOC revela o número de conexões e a 

predominância de laços, que podem ser fortes ou fracos, a 

intenção é que MOOC proporcionem propostas pedagógicas de 

laços fracos, para aumentar as possibilidades de trocas e 

consequentemente de trajetórias de aprendizagens colaborativas, 

coletivas.  

O curso finalizou com 284 alunos participantes, 226 concluintes, 

294 postagens, 32 alunos que interagiram mais de duas vezes, 32 

que interagiram também concluíram com êxito, realizando 

interação para além da plataforma do MOOC. 
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ABSTRACT 

This article presents the requirements of a new digital 

environment for synchronous interactions as well as its multi-

agent architecture. What is novel about this environment is that it 

incorporates the essential features of supportive environments for 

synchronous interactions, proposed in the scientific literature, 

with new features in three dimensions of collaboration, according 

to the 3C model: coordination, cooperation and communication. 

Thus bringing together the resources needed for synchronous 

interactions in activities of distance learning. 

RESUMO 

Este artigo apresenta requisitos de um novo modelo de ambiente 

digital para interações síncronas, bem como sua arquitetura 

multiagente. A novidade deste ambiente está na junção das 

funcionalidades essenciais dos ambientes de apoio à interações 

síncronas, propostas na literatura científica, com novas 

funcionalidades nas três dimensões da colaboração, segundo o  

modelo 3C: coordenação, cooperação e comunicação. Desse 

modo, reúne os recursos necessários para interações síncronas em 

atividades da educação a distância. 

Categories and Subject Descriptors 

H.5.3 [Group and Organization Interfaces]: Features computer-

supported collaboration.  

H.5.2 [User Interfaces]: Features interaction with agents through 

the use of natural language. 

I.2.7 [Natural Language Processing]: Features Machine 

Translation as a means of supporting communication between 

learners and collaborators; and Text Analysis for the creation of 

models extracted from the recorded textual interactions. 

K.3.1 [Computer Uses in Education]: collaborative learning.  

Termos Gerais 

Management, Documentation, Human Factors, Standardization, 

Languages, Theory. 

Palavras Chave 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem, Interação Mediada por 

Computador, Chatterbots, Tradução Automática, Gerencialmente 

de Conhecimento, Comunicação Textual Síncrona, Comunicação 

Multilingual. 

1. INTRODUÇÃO 
A aprendizagem é um processo cotidiano, acontece a todo 

instante, pois o cenário educacional sob uma perspectiva mais 

ampla, inclue tanto as situações e atividades da educação formal  e 

informal, quanto a aprendizagem e a formação ao longo da vida 

[14]. Desse podo podemos dizer que a aprendizagem e o ato de 

viver são indissociáveis. A todo instante o indivíduo se apoia em 

mecanismos que o levam a experimentar, comparar, estruturar e 

refletir sobre suas descobertas. 

Pessoas com interesses semelhantes tendem a se organizar em 

torno da busca e troca de informações sobre tais assuntos. Para 

que os indivíduos possam realizar esses intercâmbios, é preciso 

que seja estabelecido um processo de interação entre eles, de 

modo que informações sejam compartilhadas, contrastes de ideias 

sejam promovidos e dúvidas possam ser expostas e resolvidas. 

Essas interações podem acontecer em vários momentos, desde que 

os indivíduos estejam disponíveis e que possam estabelecer 

comunicação entre si, mesmo que estejam geograficamente 

distantes. 

Para viabilizar o trabalho colaborativo, surgem a cada dia 

ferramentas tecnológicas que dão suporte a essa prática. A 

evolução de tais ferramentas passou pelo uso de mecanismos mais 

clássicos, como correspondências e redes de telefonia, até as mais 

atuais, baseadas no uso de computadores em rede, com uma 

tendência em se usar as ferramentas digitais de interações 

síncronas. 

Esse processo de interação pode criar diversos cenários de uso, 

como a realização de trabalhos de campo, análise conjunta de 

atividades em modo síncrono, aprendizagem em grupo com 

pessoas geograficamente distantes, integração de grupos de 

discussão ou suporte à aprendizagem sob demanda. 

Considerando o cenário apresentado, esse trabalho tem como 

objetivos: 1) identificar os requisitos necessários para um 

ambiente multiagente de interação síncrona, voltado para a troca 

de experiências entre participantes de comunidades virtuais de 

aprendizagem, acrescentando novas tecnologias para o tratamento 

de problemas ainda não resolvidos nos ambientes atuais; e 2) 

apresentar a arquitetura multiagente desse ambiente. 

No desenvolvimento deste trabalho foram usadas diferentes 

metodologias: uma revisão da literatura e estudos de casos, em 

cenários reais de aprendizagem, para elicitar os requisitos 

necessários e conhecer as ferramentas existentes, e uma análise 

comparativa das funcionalidades presentes em cada uma das 

ferramentas consideradas.  

O restante deste artigo está organizado conforme segue. A seção 2 

apresenta conceitos básicos para o entendimento dessa proposta. 

A seção 3 define o escopo deste trabalho. Na seção 4 é feito o 

levantamento dos requisitos essenciais do modelo de ambiente 

proposto. Já na seção 5 são apresentadas funcionalidades para tal  

ambiente,  inspiradas em outros trabalhos correlatos, alinhadas 

com os requisitos da seção 4. Na seção 6, faz-se a formalização da 

proposta, com a apresentação da arquitetura do ambiente e das 
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principais funcionalidade. Por fim, na seção 7, faz-se as 

considerações finais sobre o trabalho realizado e os resultados 

obtidos. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
Os cenários descritos na introdução revelam grupos de pessoas 

envolvidas em processos de aprendizagem, conhecidos na 

literatura como Comunidades de Aprendizagem (CA) [2]. 

As ferramentas tecnológicas que dão suporte a esse processo de 

interação, com base na interconexão dos computadores como um 

meio de comunicação, são conhecidas na literatura como 

Comunicação Mediada por Computador (CMC). Segundo [19] 

esse meio de comunicação trouxe novas possibilidades para a 

interação social, como a assincronicidade, a ausência da interação 

face a face, o anonimato, a privacidade, o contato contínuo entre 

interlocutores, as comunidades virtuais (CV), entre outras. 

No trabalho [19] ainda são mencionados vários tipos de 

tecnologias CMC existentes, como o correio eletrônico, os 

sistemas de discussão (lista, fórum e mapa), os sistemas de 

registro de mensagens (blog e microblog), o mensageiro, o bate-

papo, a áudio e videoconferência. Neste contexto, surgem as CAs 

que se organizam como CVs, usando a  CMC como base de 

interação, e são chamadas de Comunidades Virtuais de 

Aprendizagem (CVA) [2]. 

Em [2] também são abordadas as diversas dimensões que podem 

ser utilizadas para analisar cada um desses ambientes, sugerindo 

uma ótica que faz uso de três delas. A primeira dimensão é a 

temporal, onde as ferramentas podem ser caracterizadas como 

síncronas, se ocorrem em tempo real, ou assíncronas, quando 

ocorrem em momentos distintos. A segunda é a social, com um 

foco no contexto em que as interações acontecem, onde as 

características analisadas são o tom, o grau de familiaridade e as 

convenções linguísticas. Por fim, temos a dimensão da difusão, 

centrada no alcance, podendo variar entre única, quando envolve 

dois interlocutores, ou múltipla, para mais de dois. 

Em relação a dimensão social, pode-se subdividir a característica 

que trata das convenções linguísticas em outras subcategorias, 

como linguagem (escrita, falada, gestual), tamanho da mensagem 

(curtas ou de tamanho irrestrito), relação entre interlocutores (um-

um, muitos-muitos, um-muitos e muitos-um), e estruturação do 

discurso (fluxo, linear, hierárquico, em rede ou centralizado) [19]. 

Retomando o contexto de CVA, [12] aponta que durante o 

processo de aprendizado de um indivíduo faz-se necessário o uso 

de informações relevantes, providas por fontes dispersas em 

vários continentes, idiomas e culturas, que por vezes se renovam a 

cada instante. [16] expõe que esta nova modalidade de ensino está 

ocasionando uma mudança no comportamento de alunos e 

professores, onde se requer soluções que ajudem a minimizar os 

impactos do excesso de informação, para minimizar a evasão de 

aprendizes e educadores, além de um descrédito na tecnologia.  

[25] sugere o uso de Chatterbots como uma solução que pode 

minimizar os impactos ao se trabalhar com esse excesso de 

informação. Esse mesmo autor define o termo como um programa 

de computador que tenta simular um ser humano na conversação 

com as pessoas, que recebe perguntas, consulta uma base de 

conhecimento e fornece uma resposta. Estes robôs tem sido 

utilizados para fins educacionais por viabilizar interações em 

linguagem natural e facilitar o acesso a conteúdos relevantes à 

conversa, através do diálogo entre aprendiz e chatterbot. 

Outro ponto que podemos observar nas CVAs é a pluralidade 

cultural e linguística inerentes ao grupo. Nesse sentido [24] 

enfatiza a importância do domínio da língua inglesa dentro dos 

meios acadêmicos, apresentando diversos trabalhos que apontam 

para a tendência do uso preferencial desse idioma para 

distribuição e acesso à informação, chegando a caracteriza-la com 

a sigla EILS (English as an International Language of Science). 

[20] mostra que a disponibilidade de sistemas de tradução 

modificou a forma como lidamos com documentos em línguas 

extrangeiras e pessoas que não falam nosso idioma. [1] utiliza 

uma metáfora comparativa com aparelhos de navegação (GPS) 

para ilustrar como essas tecnologias expandem nossa capacidade, 

pois permitem que naveguemos por áreas desconhecidas, sem que 

precisemos de nenhum conhecimento específico para interagir 

com a tecnologia, nos dando a certeza de que chegaremos onde 

queremos. 

3. CONTEXTO DESSE TRABALHO 
Com base nos conceitos discutidos na sessão anterior, observa-se 

a importância de gerenciar os interesses dos participantes, suas 

especialidades, seus contatos e a interconexão entre eles. Além 

disso, é importante simplificar o acesso a informações que estejam 

ofuscadas pelo grande volume de dados ou representadas de uma 

forma não compreensível para o interessado. 

Levando em conta os conceitos abordados até o momento, faz-se 

necessária a criação de ambientes que usem CMC como suporte 

às interações síncronas que ocorrem nestas CVAs. Essas 

interações devem ser textuais, envolvendo dois ou mais 

participantes em um fluxo de comunicação linear. Podendo ainda 

envolver robôs e tradutores nesse processo de interação 

O sincronismo das interações possibilita a redução da sensação de 

isolamento e a otimização do tempo de interação. Já as interações 

textuais escritas, considerando o estado da tecnologia atual, 

permitem melhor gerenciamento, tanto do processo de interação 

como das mensagens geradas nesse processo. A linearidade é 

mantida pelo fato de ser o padrão mais utilizado pelas ferramentas 

de comunicação mais populares. A adição de robôs tem o intuito 

de enriquecer o diálogo, e o emprego de tradutores para facilitar a 

comunicação. 

Nesses ambientes, estão presentes indivíduos que podem alternar 

seu papel de acordo com seu domínio do conhecimento. Quando 

este indivíduo possui certo nível de conhecimento sobre um 

determinado assunto, o mesmo pode apoiar outros usuários na 

busca pela compreensão dos conceitos em pauta, assumindo neste 

momento o papel de especialista. Em outros momentos, quando 

este mesmo indivíduo está na busca por apoio sobre um outro 

assunto que não domina tão bem, este assume o papel de 

aprendiz, buscando especialista4rs nesse assunto para apoiar seu 

aprendizado. 

Nesses contextos conversacionais voltados para a aprendizagem, a 

realização de reuniões síncronas segue basicamente quatro fases. 

A primeira delas compreende a fase de planejamento. A segunda 

fase corresponde a reunião propriamente dita, com o simultâneo 

registro das discussões, questionamentos e decisões tomadas. A 

terceira engloba as consultas posteriores a esses registros, seguida 

de análise e reflexão sobre eles. Já a quarta e última fase é 

opcional, correspondendo ao posterior planejamento de uma nova 

sessão, caso ainda existam assuntos pendentes. Esse 

sequenciamento pode ser melhor observado na Figura 1. 
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Figura 1.   Fases de uma reunião educacional em meios 

digitais 

4. REQUISITOS PARA UM AMBIENTE 
DIGITAL PARA INTERAÇÕES 
SÍNCRONAS 
Dentre os problemas enfrentados pelos Ambientes de interações 

síncronas (AISs), existe a chat confusion, causadas pela: 1) perda 

de co-texto, onde a distância entre mensagens associadas dificulta 

a compreensão da coesão entre elas [18]; 2) sobrecarga de 

mensagem, onde várias mensagens são enviadas num curto 

período de tempo, o que pode gerar uma leitura superficial e/ou 

equívocos; e 3) descontextualização, onde a dinâmica da reunião é 

interrompida para contextualizar um participante atrasado [6]. 

Além disso, temos o problema de communication breakdown, que 

corresponde à barreiras de comunicação. Ocorrem quando as 

pessoas não pussuem domínio de uma língua em comum e quando 

fatores culturais interferem de forma que elas não compreendam 

umas as outras [3]. 

Há também os problemas ocasionados pela grande quantidade de 

tarefas repetitivas, que podem ser automatizadas por agentes de 

software, como demonstrado por [22]. Outros problemas são 

enfrentados na área de chat minning, que consiste na extração de 

dados obtidos de servidores de chat, que segundo [11] são 

ocasionadas pela natureza da comunicação textual simultânea. 

[19] apontam que um dos fatores que mais afetam a natureza 

desse tipo de comunicação é o fenômeno conhecido como 

“reoralização” da língua escrita, que é uma tentativa de textualizar 

a informalidade das conversações face a face. 

Quando esses AISs são aplicados ao contexto educacional, outras 

situações-problema aparecem, como: 1) o gerenciamento 

ineficiente do diálogo, pois não é possível responder ou apagar 

mensagens sem interferir na timeline do bate-papo; 2) a 

dificuldade de condução das interações, onde o destaque dos 

assuntos  e o controle das linhas de argumentação são realizados 

de forma pouco sofisticada; 3) a falta de gestão de grupos 

organizados em salas separadas, onde o professor só terá acesso se 

convidado pelos membros. 

Essas situações-problema puderam ser constatadas em sessões 

realizadas durante disciplinas em um curso de pós-graduação em 

Informática da Universidade Federal do Espírito Santo. Uma 

dessas disciplinas foi a de Dinâmicas Colaborativas, e envolveu 

22 participantes que se reuniam uma vez por semana por meio de 

encontros virtuais. Houveram 15 seções com duração de 4 horas 

cada. O suporte computacional usado nesse processo de 

comunicação foi o Google Hangout [8] como ferramenta de bate-

papo. 

A partir dos resultados obtidos dessa análise, foi possível realizar 

um levantamento de requisitos, utilizando como abordagem de 

engenharia para análise e desenvolvimento de sistemas 

colaborativos, o Modelo 3C de Colaboração apresentado por [19]. 

Esse modelo é constituído de três dimensões: comunicação, 

coordenação e cooperação. 

Assim, os requisitos necessários para um modelo de ambiente 

digital para encontros educacionais síncronos, que contém as 

caracteristicas descritas na seção anterior, devem contemplar 

todos os pontos apresentados na Tabela 1 segundo o modelo 3C, 

partido da contribuição proposta em [6].  

Table 1. Requisitos para o modelo de ambiente de encontros 
educacionais síncrono. 

Dimensão Requisito 

Comunicação 

Rotular caracteristicas da mensagem. 

Notificar eventos e ocorrências. 

Auxiliar a visualização dos dialogos. 

Possibilitar a referencias a mensagens ou a 

participantes. 

Permitir a indicação de destinatário. 

Facilitar a comunicação entre participantes 

com idiomas diferentes. 

Auxiliar a pesquisa de verbetes. 

Coordenação 

Permitir a definição dos assuntos e seus 

intervalos. 

Possibilitar a definição de papéis. 

Permitir o gerenciamento de participantes. 

Gerenciar dinâmicas de conversação. 

Registrar compromissos em uma agenta ou 

cronograma conjunto. 

Coordenar o andamento dos turnos da 

discussão. 

Gerenciar disponibilidade dos participantes. 

Cooperação 

Permitir o campartilhamento de documento 

para apoio à discussão. 

Acompanhar o desenvolvimento dos grupos. 

Oferecer mecanismos de deliberação. 

Facilitar o armazenamento, recuperação e 

sintetização de assuntos discutidos. 

5. ESTADO DA ARTE 
Nesta seção apresenta-se as principais propostas para suporte à 

interações síncronas, com suas respectivas contribuições mais 

significativas e uma análise de cada uma com base em todos nos 

requisitos apresentados na tabela 1. 
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5.1 REDi@logo  
Segundo [23], o REDi@logo (acrônimo para Rede Estruturada de 

Diálogos) é uma ferramenta para a realização de reuniões 

estruturadas à distância, como um recurso integrante do ambiente 

virtual de aprendizagem AmCorA. 

O REDi@logo foi projetado segundo uma modelagem orientada a 

agentes, oferecendo facilidades para  modelagem e coordenação 

de diferentes estilos de reunião, além da geração automática de 

seus documentos. As interações seguiam uma estrutura 

hipertextual, com mensagens encadeadas por linha de 

argumentação como em um fórum, mas a reunião poderia ser 

conduzida de forma síncrona ou assíncrona [23]. 

Eles apresentam uma arquitetura multiagente composta por um 

agente Mapeador de Contextos, que monitora as linhas de 

argumentação e oferece consultas com diferentes visualizações do 

contexto. Há também o agente Gerenciador de Tarefas, que se 

encarrega de inicializar ou finalizar uma tarefa através da 

comunicação com o agente Coordenador, que por sua vez alerta as 

ocorrências aos coordenadores humanos. Outro agente é o 

Construtor de Reuniões, que auxilia a modelagem da dinâmica da 

reunião. 

Embora as propostas dadas no trabalho sejam pertinentes, com o 

estado atual da tecnologia existem formas mais refinadas para 

estruturação do discurso (estilos de reunião) e geração automática 

de documentos. 

5.2 jXChat  
Construída sobre o princípio dos sistemas multiagente, essa 

ferramenta é composta por cinco agentes independentes, e foi 

proposta para suportar a troca de mensagens de forma síncrona em 

ambientes de ensino. A ideia era identificar e motivar o aluno com 

dificuldades de participação, além de fornecer feedback ao 

professor, usando recursos da Inteligência Artificial [13]. 

Apresenta-se uma arquitetura multiagente onde dois agentes 

monitoram eventos de entrada ou saída e monitoram a 

participação dos alunos, os agentes Monitor Externo e o Monitor 

Interno, respectivamente, outros dois selecionam mensagem e 

motivador, que juntos escolhem as mensagens para encaminhá-las 

ao aluno, respectivamente, além de um agente Finalizador, 

responsável por destacar as informações relevantes para o 

feedback que será encaminhado para o professor. 

A geração de relatório sobre a participação do aluno é muito 

importante para que o professor possa pensar em estratégias para 

envolvê-los e permitem avaliar quais são as estratégias mais bem 

sucedidas. A motivação é outro fator interessante da proposta, 

mas que precisa ser reimplementada utilizando tecnologias mais 

recentes. 

5.3 Mediated Chat 6.0  
Desenvolvida com o objetivo de reduzir os problemas causadores 

de chat confusion, esta ferramenta permite a realização de debates 

síncronos como parte de cursos on-line [6]. Trata-se de um 

serviço de debate administrado pelo ambiente AulaNet. 

A partir de cada problema investigado, uma nova versão da 

ferramenta foi desenvolvida, e a partir de cada uma delas novos 

estudos foram realizados. Todas as soluções propostas foram 

reunidas na versão final da aplicação. 

O Mediated Chat usa o conceito de linhas de diálogo, onde cada 

mensagem é associada a uma anterior (como a organização 

hierárquica de um fórum), e de técnicas de conversação, 

permitindo o envio de mensagens em uma ordem livre, circular ou 

arbitrária, em quantidade única ou múltipla. Além disso, foram 

empregadas várias técnicas, como a rolagem condicional da barra 

lateral, o enfileiramento e o arquivamento de mensagens. 

Segundo [6], a aplicação das linhas de diálogo permite a redução 

da perda de co-texto, mas provoca  interrupções no andamento da 

conversa e exige a colaboração ativa dos usuários para seu correto  

funcionamento. Além disso, a utilização de técnicas de 

conversação muito rígidas para lidar com situações inesperadas 

provoca  interrupções no andamento da conversa. Já o 

enfileiramento de mensagens obteve sucesso em evitar a 

sobrecarga de mensagens, assim como o arquivamento das 

mensagens para evitar a descontextualização. 

5.4 K2Chat  
O K2Chat (Keywords to Knowledge Chat) é uma ferramenta de 

chat estruturado, utilizada para comunicação no ambiente de 

trabalho. Foi desenvolvido para estruturar a conversa, ao 

classificar e relacionar mensagens, e possui funcionalidades para 

registro de sessões e indexação de seu conteúdo por palavra-

chave, de modo a melhorar a compreensão do conteúdo discutido 

e facilitar sua recuperação [26]. 

Segundo [26], a ideia é utilizar as interações destes ambientes, 

tanto para transferência de informações como para composição da 

"memória organizacional". Neste sentido, essa ferramenta aplica 

conceitos relacionados com a classificação e relacionamento de 

mensagens por meio da seleção de links representativos; da 

persistência estruturada das mensagens via o arquivamento das 

mensagens; e a indexação de conteúdo de sessão por palavras-

chave, obtidos por algoritmos de localização de sintagmas 

nominais. 

A proposta de construção da memória organizacional a partir de 

assuntos discutidos nas sessões, permite um ganho significativo 

nos bate-papos voltados para o contexto educacional, dado que 

nestes cenários é interessante a composição de uma memória 

compartilhada. Contudo, a criação de novos protocolos para a 

criação e envio de mensagens dificulta o processo de interações 

neste tipo de ferramenta. 

5.5 Assistente de Reuniões  
Segundo [22], o objetivo desta ferramenta era auxiliar os usuários 

no processo de autoria, ajudar na recuperação de informações e 

automatizar tarefas mecânicas em um ambiente de reuniões online 

para fins educacionais, de modo a permitir que os participantes se 

concentrem na discussão em curso. 

Esta ferramenta foi proposta como uma camada inteligente, 

composta por uma comunidade de agentes independentes atuando 

em diversas tarefas. Ela utiliza a teoria dos “Atos de Fala” [19] 

para enviar comandos aos agentes sintéticos. No trabalho são 

apresentados dois agentes, responsáveis por tratar as mensagens 

(Agente Etiquetador) e identificar os desejos dos usuários (Agente 

Rotulador) [16]. 

O processo de rotulagem de assuntos apresentado por essa 

proposta possibilitará a recuperação facilitada de tópicos de 

interesse e abre possibilidade para a sugestão de formas mais 

atrativas de apresentação do que foi recuperado de uma conversa. 
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5.6 Two is Better Than One  
Esta proposta é pertinente por usar tradução de máquina para 

mediar a comunicação entre pessoas que não tem o domínio de 

uma língua e comum, mas necessitam de uma tradução simultânea 

para realizar uma tarefa de forma síncrona.  

[7] demonstram que o uso de tradução de máquina em contextos 

de comunicação textual ainda pode ser falha, devido a 

dificuldades de se obter uma tradução precisa, por conta das 

diferenças entre os idiomas, que podem se distanciar de forma 

léxica e estrutural. Como alternativa a estas dificuldades de 

tradução automática, os autores demonstram, em seu experimento 

como falantes nativos do Mandarim conseguem colaborar com 

falantes nativos do inglês a fim de guiar seu parceiro por um mapa 

até um ponto previamente definido. 

A tradução de máquina é fornecida em duas fontes diferentes, com 

o intuito de oferecer mais informações para que o leitor seja capaz 

de identificar erros na tradução, como uma alternativa que tende a 

melhorar a compreensão sem elevar a carga cognitiva nos 

participantes. A melhora na compreensão é consequência da 

capacidade dos participantes de inferir o significado da mensagem 

original ao contrastar as similaridades e diferenças entre as 

traduções. 

5.7 Agente de Tradução  
Trata-se de um agente de negociação de comunicação, que se 

modela na metáfora de um intérprete humano, para constituir um 

novo sistema que usa a tradução automática para possibilitar a 

comunicação entre pessoas que não possuem um idioma em 

comum [21]. 

[21] justificam a mudança de paradigma da metáfora canais 

transparentes para a metáfora do intérprete humano. No primeiro 

caso erros de tradução são ignorados devido à limitação de 

qualidade dos tradutores automáticos atuais. No segundo, o 

agente incentiva a colaboração dos participantes, para reduzir o 

número de erros de tradução. 

A aplicação desse conceito permite o reparo de erros na tradução, 

em troca de um esforço um pouco maior dos participantes 

envolvidos no diálogo, onde o agente de negociação, 

aproveitando a inteligência humana para assegurar que as 

nuâncias da mensagem não sejam perdidas no processo de 

comunicação. 

Tal agente usa estratégias para assegurar a qualidade da 

comunicação, como a detecção de possíveis falhas a nível de 

frases, de sentença, e de diálogo, além do uso de dicionários e 

ilustrações. Algumas das estratégias citadas foram a detecção de 

palavras imprecisas, a retradução de frases para o idioma original 

e a checagem de assimetrias na tradução. Este intérprete sintético 

também pode agir em diferentes níveis de interatividade, 

dependendo do conhecimento linguístico de cada envolvido na 

comunicação. 

5.8 TUXbot  
[25] desenvolveu um chatterbot baseado em um guia sobre linux 

(o Foca/GNU Linux). O propósito da ferramenta é vasculhar todo 

o texto escrito da página e extrair as possíveis perguntas e suas 

respectivas respostas encontradas no site para que fossem então 

utilizadas para criar o arquivo AIML utilizado como base de 

conhecimentos para o bot, dando ao robô uma autonomia 

considerável no domínio específico escolhido. Esta abordagem 

indica que é possível criar estas bases de conhecimento através de 

um texto inicial. 

A extração de informações relevantes através de textos é muito 

proveitosa para a criação de bases de conhecimento que refletem o 

que foi estudado em uma aula, para que o bot seja capaz de 

conversar com um aluno para que ele se aproprie do que foi 

apresentado em outro momento. Também funciona muito bem 

para relembrar os conceitos e estudá-los. A abordagem exige a 

presença de um botmaster ativo, um administrador que regula a 

qualidade das perguntas e respostas criadas automaticamente, 

além de não permitir a montagem dos arquivos dinâmicamente. 

5.9 Robô Ed  
Conforme explicado por [4], o Robô Ed é um programa com 

conhecimentos específicos, voltado para à educação, 

desenvolvido pela empresa InSite, para a Petrobrás (empresa 

brasileira de energia) [17] e envolveu, profissionais de I.A., 

lingüística, psicologia, escritores, entre outros. A base de 

conhecimento foi cuidadosamente fabricada para que Ed seja 

capaz de ensinar, entreter e responder perguntas relacionadas à 

Petrobrás. 

A abordagem consiste em manualmente criar uma base de 

conhecimentos cuidadosamente preparada, porém com grande 

detalhe, o que garante que, dentro do escopo de domínio, o bot 

tenha facilidade em se comunicar como um ser humano e 

responder a perguntas que exigem domínio do assunto, mas não 

podem ser reutilizados em outros domínios, uma vez que deve ser 

criada uma nova base de conhecimentos. Uma abordagem 

dinâmica poderia incrementar significativamente a reusabilidade 

do robô, mesmo que isto não oferecesse uma experiência tão real. 

5.10 Dr. Pierre  
Foi proposto por [15] como uma ferramenta de apoio ao ensino de 

Psiquiatria. Além dos conceitos de Intenção e Personalidade 

utilizou-se Ontologias para compor a base de conhecimentos do 

chatterbot. Com estas propostas, resolveu-se problemas como o 

controle do andamento global da conversação, de sentenças 

repetidas e desconhecidas, sem contar que criam uma experiência 

de conversação mais real. Em especial, a abordagem por 

ontologias promove a reutilização do robô, umas vez que a base 

de conhecimentos pode-se ser substituídas (e ainda é exportável 

para outras ferramentas). 

6. ARQUITETURA DO AMBIENTE 
MULTIAGENTE PARA INTERAÇÕES 
SÍNCRONAS  
A partir do modelo criado pelo levantamento de requisitos e após 

análise comparativa entre as ferramentas atuais, foi possível 

chegar a um conjunto de recursos desejáveis para esse ambiente, 

que é modelado com uma abordagem multiagente, em que cada 

agente possui funcionalidades que buscam suprir esse requisitos 

propostos. 

Na dimensão da comunicação, temos agentes que buscam facilitar 

a interação dos participantes. O primeiro deles é o agente 

Rotulador de mensagens. Esse agente usa serviços de 

processamento de linguagem natural para analisar as mensagens e 

classificá-las segundo o tipo de fala e o tipo de discurso usado , 

conforme pode ser inferido em [6]. Essas informações serviram de 
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base para o funcionamento de outros agentes e para a criação de 

novas funcionalidades como por exemplo indicação de 

participante, detecção de destinatário, e referenciamento de 

mensagem. 

Ainda nesta dimensão, existe o agente Notificador que notifica 

sobre eventos na sala de chat, como por exemplo notificar 

participantes sobre perguntas feitas à ele que não foram 

respondidas, ou ocorrências significativas para o trabalho do 

especialista, como por exemplo a inatividade de um participante 

por um longo periodo de tempo. 

Partindo de outra contribuição proposta por [6], existe o agente 

Apresentador que gera diferentes visualizações do diálogo para o 

usuário. Esse agente usa recursos de apresentação gráfica para 

mostrar a discussão a um destinatário segundo um novo formato 

(mapas conceituais, estruturas arborescentes, listas de mensagens, 

etc). 

Outro agente incluso nesta proposta é o Gerenciador de 

Participações, responsável por observar todos os participantes e 

verificar suas contribuições na sessão. Este agente solicita que o 

agente Notificador envie mensagens alertando o aprendiz ausente 

(away from keyboard), e nos casos que não obtiver resposta 

informa o professor. 

Ainda na dimensão da comunicação propõe-se os agentes 

Tradutor e Reparador de comunicação. O primeiro, disponibiliza 

ferramentas que facilitam o esclarecimento de termos pelo acesso 

à Thesauri, Dicionários, Enciclopédias e Tradução Automática. O 

segundo  se inspira  no conceito de agentes interativos de [21] 

para guiar os participantes no processo de reparo dos erros 

surgidos durante a Tradução Automática. Essas mesmas 

arquiteturas podem ser adaptadas para promover o mesmo auxílio 

a interação em qualquer pares de idiomas que sejam requeridos, 

desde que existam recursos suficientes para a alimentação das 

ferramentas linguísticas usadas por eles [10]. 

Já a dimensão da coordenação, temos agentes que visam auxiliar o 

especialista nas coordenação da seção de bate-papo. Assim, 

funcionalidades referentes a definição de assuntos e seus 

intervalos, definição de papéis e gerenciamento dos participantes 

podem seguir a lógica sugerida em [23]. Contudo, nessa proposta 

tais etapas do planejamento se tornam configurações para agentes 

presentes nessa dimensão. Além disso é importante a existência de 

funcionalidades de compartilhamento de documentos e de  uma 

agenda comum ao grupo, que também será controlada de 

automática, como sugere [22]. 

O primeiro agente nesta dimensão é o Moderador que gerencia as 

dinâmicas de conversação aplicando os conceitos do trabalho de 

[23] que sugere a definição da dinâmica da reunião na fase de 

planejamento e [6] que propõe técnicas de coordenação da 

conversação, que ainda pode ser acrescido com o uso de tokens 

para regular o direito de fala em grupos com muitos integrantes. 

Este mesmo agente pode ainda realizar um  acompanhamento das 

participações, usando como base: 1) o artigo [23] que descreve 

funcionalidades de controle da inicialização e finalização de 

tarefas; e 2) as pesquisas realizadas em [13] que apontam formas 

de geração de relatórios para o professor. Pode-se também 

acrescentar um recurso de filtros, para alertar os participantes caso 

suas mensagens estejam fora de contexto.  

Outra possível abordagem na dimensão de coordenação é o 

emprego de Chatterbots para fins educacionais, conforme foi 

detalhado por [25]. Em sua dissertação, comprova-se a viabilidade 

de criar bases de conhecimentos através de texto, portanto é 

possível aplicar uma etapa similar para criar estas bases a partir do 

que foi conversado no chat de uma aula ou reunião, por exemplo. 

Desta forma, são propostos os agentes Gerenciador de 

Chatterbots, o Gestor de Bases de Conhecimento e o 

Recomendador.  

O primeiro desses é responsável pela instanciação de outros 

chatterbots. Isso possibilita um agente inteligente que monitore as 

atividades desempenhadas no ambiente principal e instancie bots 

para necessidades específicas, atuando em momentos diferentes e 

com propósitos diferentes. Ele também pode solicitar que o agente 

Notificador comunique aos educadores algum comportamento 

pré-determinado, como uma dificuldade levantada por algum 

participante. Os bots também podem ser utilizados para 

acompanhar o andamento de grupos, tirando suas dúvidas e 

possibilitando que os participantes conversem com ele para 

desenvolver suas idéias. Participantes atrasados ou ausentes 

podem se inteirar sobre a proposta do grupo e suas abordagens, 

assim como o educador poderá ter acesso a todas estas 

informações de forma fácil e rápida, sem precisar acompanhar 

toda a conversa. 

O segundo é responsável pela criação das bases de conhecimento, 

artefatos essenciais na utilização de chatterbots. Quando o agente 

Gerenciador de Chatterbots solicita um novo bot, ele indica para 

que objetivo ele será usado. Cabe ao agente Gestor de Bases de 

Conhecimento criar as bases a serem usadas de acordo com a 

necessidade de utilização de cada instância. Esta proposta 

promove consideravelmente o armazenamento e recuperação de 

assuntos discutidos, uma vez que estas bases de conhecimento 

podem ser utilizadas em novas instâncias de bots para rever e 

estudar o conteúdo abordado, além da possibilidade de ser 

exportador para representação do conhecimento, conforme [9] 

demonstrou, através da geração de Mapas Conceituais gerados 

através do processamento de textos, possibilitando que estas bases 

sejam convertidas em visualizações gráficas altamente 

significativas, facilitando a compreensão dos temas abordados e o 

acesso, síntese e compartilhamento do conhecimento.  

O terceiro identifica o interesse do aprendiz e, caso julgue 

apropriado, faz consultas à repositórios de artigos online com o 

intuito de sugerir leituras que possam beneficiar o entendimento 

sobre o tema de interesse. 

A proposta inclusa neste trabalho considera também um novo 

passo no desenvolvimento de chatterbots: abordagens dinâmicas, 

onde o robô se utiliza de recursos de lógica proposicional para 

aprender conceitos. Com esta abordagem, é possível, em tempo 

real, identificar conceitos representáveis, e acessá-los a qualquer 

momento. Conforme o trabalho feito por [5], é possível que o bot 

aprenda relacionamentos latentes no contexto trabalhado, 

permitindo que os alunos sejam beneficiados pela conversação 

com um agente não apenas aprenda com o chat, mas que entenda 

ainda mais doque a soma das informações que lhe foram dadas 

inicialmente. 

Todas estas propostas culminam em benefícios, como: 1) Permitir 

a criação de instâncias de chatterbots para desempenhar várias 

funções, como auxiliar o desenvolvimento de trabalhos em grupo 

e tirar dúvidas de domínio específico, tudo em linguagem natural; 

2) Possibilitar que o educador acompanhe as propostas de todos 

os grupos simultaneamente (uma tarefa trabalhosa, considerando 

que um educador deve se apropriar dos conceitos discutidos por 
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diversos grupos); 3) As instâncias do bot podem conversar entre 

si, criando uma ponte entre os aprendizes e educadores. Um 

exemplo disto é que quando os aprendizes precisam de uma 

informação que o bot é incapaz de responder por conta própria, o 

mesmo pode questionar o educador responsável pela atividade, 

obter a resposta e levá-la ao grupo em tempo real, dando 

andamento na atividade e colaborando com uma menor 

sobrecarga do educador; e 4) Os resumos de aula podem servir 

como base para os robôs, para que se tornem uma forma intuitiva 

e prática de se rever os conteúdos ou aprendê-los (em casos de 

ausência). 

Outro evento que acontece na dimensão da cooperação é o 

processo de deliberação, que exige funcionalidades de votação, 

negociação ou decisão delegada por um membro, a qual foi 

mencionada em [23]. Esse recurso ainda se apoia a um agente 

Deliberativo, que analisará as contribuições de cada participante e 

oferecerá um feedback para o especialista, através da exibição de 

gráficos e outros recursos estatísticos como uma forma de 

sintetizar o que foi discutidos dentro da  ferramenta de bate-papo. 

Por fim, temos nesta dimensão as funcionalidades que realizam a 

síntese de momentos, para auxiliar alunos que entram em uma 

sessão já iniciada ou que ficaram ausentes. Para o primeiro caso, o 

destaque de mensagens não visualizadas e o rolamento automático 

da barra lateral, descritos em [6], são uteis. Contudo para o 

segundo caso, os trabalhos [23], [26], [22] mostram a importância 

do arquivamento estruturado das mensagens para a criação da 

memória coletiva da reunião (esse recurso está disponível e pode 

ser usado para para geração das keywords após passar por um 

processo de atualização tecnológica). Conforme já explicado, os 

chatterbots podem se beneficiar muito desta geração de sínteses, 

através do agente Gestor de Bases de Conhecimento. 

Todos os agentes descritos acima podem ser observados na 

arquitetura conceitual presente na figura 2. O uso desses agente e 

o acesso à todas essas funcionalidades dentro do ambiente de 

comunicação faz com que todos possam acompanhar a troca de 

informações sem precisar sair deste para executar alguma tarefa 

paralela que apoie a discussão. Além disso, a existência de tais 

agentes possibilitam um registro integral do fluxo da sessão. 

 
Figura 2. Proposta de Interação no Ambiente 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste trabalho foram apresentados os requisitos necessários para 

um modelo de ambiente multiagente digital para interações 

síncronas com o uso de textos escritos estruturados de forma 

linear, respeitando as soluções já apresentadas e adicionando 

alternativas que expandem as possibilidades destes ambientes. 

Esses requisitos foram levantados a partir da revisão da literatura, 

estudos de casos e da análise comparativa das ferramentas 

existentes. 

Deste modo, foi possível explicitar quais requisitos já tinham sido 

contemplados em trabalhos anteriores e quais novos requisitos 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

247

foram identificados, bem como refletir sobre recursos 

interessantes para esse modelo, sejam aqueles já implementados 

nos trabalhos relacionados ou novas propostas. 

Com um ambiente digital para interações síncronas implementado 

segundo esse modelo, será possível um controle, armazenamento 

e recuperação mais eficiente dos diálogos, o suporte ao 

acompanhamento dos alunos e a realização de diferentes 

dinâmicas colaborativas, sempre lembrando da importância de se 

proporcionar um ambiente prático, rico em recursos e de fácil 

utilização. 

Os agentes previstos dão suporte aos aprendizes e educadores em 

vários momentos e cenários comuns nessa modalidade de 

ambiente de aprendizado. Dinâmicas de grupo são conduzidas 

pelos agentes que ajudam no fluxo da interação. Outros agentes 

monitoram a participação dos aprendizes repassando aos 

educadores uma visão geral dos acontecimentos no grupo. Há 

também os que instanciam chatterbots, permitindo que 

participantes questionem sua base de conhecimento, caso se 

percam no processo ou desejem recobrar assuntos como forma de 

consolidação do conhecimento construído. Outros ainda permitem 

o esclarecimento de termos desconhecidos pelo acesso rápido à 

referências, e a comunicação entre participantes com idiomas 

diferentes. 

Também é relevante informar que o projeto aqui descrito sumariza 

três propostas de dissertações de mestrado em Informática da 

Universidade Federal do Espírito Santo, cujo proposito é a livre 

divulgação do projeto e código, sob a  Licensa de Software MIT, 

para que a comunidade possa dele se apropriar, de modo a 

continuar utilizando e evoluindo o projeto. 
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ABSTRACT 
The Project ‘Pelos Caminhos de Darwin' develops a multi 

educational and interactive material science communication on 

the historical and geographical paths and construction of the 

thought of Charles Darwin for the development of the theory of 

the origin of species by means of natural selection, highlighting 

the route made in South America, the Beagle, during 1832 to 

1835. Its production uses in an educational manner, recent 

innovations in digital technologies for information, 

communication and expressionista, resulting in a version as ‘e-

book’ and another as an integral display Virtual Museum of 

Science and Technology, University of Brasília. 

RESUMO 
O Projeto ‘Pelos Caminhos de Darwin’ desenvolve um material 

multimidiático interativo de divulgação científica sobre os 

caminhos histórico-geográficos e construção do pensamento de 

Charles Darwin para a elaboração da teoria da origem das 

espécies por meio da seleção natural, destacando o percurso 

efetuado na América do Sul, no Beagle, durante 1832 a 1835. Sua 

produção utiliza, de forma pedagógica, recentes inovações das 

tecnologias digitais de informação, comunicação e expressão, 

tendo como resultado um versão como livro eletrônico (e-book) e 

outra como exposição integrante do Museu Virtual de Ciência e 

Tecnologia da Universidade de Brasília. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.2 [Computer Milieux]: Computer and Information Science 

Education - Computer science education. 

General Terms 
Experimentation. 

Keywords 
Tecnologias digitais em educação, inovações pedagógicas, 

Darwin, divulgação científica. 

1.APRESENTAÇÃO 
O Projeto ‘Pelos Caminhos de Darwin’, que reúne profissionais 

de diferentes áreas do conhecimento, tem o objetivo de 

desenvolver um material multimidiático interativo nos formatos 

de um livro eletrônico (e-book) e de uma exposição virtual que 

estará disponível na página do Museu Virtual de Ciência e 

Tecnologia da Universidade de Brasília - UnB 

(www.museuvirtual.unb.br). Voltado a professores do ensino 

fundamental, os produtos utilizam de forma pedagógica recentes 

inovações no contexto das tecnologias digitais de informação, 

comunicação e expressão para contar os caminhos que Charles 

Darwin percorreu ao longo de sua história para o 

desenvolvimento da teoria ‘A origem das espécies por meio da 

seleção natural ou a preservação das raças favorecidas na luta 

pela vida’. Fazendo uma viagem aos locais geográficos visitados 

por Darwin, que destaca seu percurso no HMS Beagle na 

América do Sul durante 1832 a 1835, o material paradidático 

desenvolve os acontecimentos em cada local, relacionando-os 

com observações e questionamentos de Darwin, as influências 

que teve e os contextos histórico e científico que influenciaram o 

seu pensamento e a mudanças de paradigmas. Charles Darwin, 

em sua autobiografia [10], afirmou: 

A viagem do Beagle foi de longe o acontecimento mais 

importante de minha vida e determinou toda a minha 

carreira; ... devo àquela viagem meu primeiro treinamento 

de verdade ou a educação de minha mente. Fui levado a 

examinar de perto vários ramos da história natural; e 

assim meu poderes de observação se aprimoraram, 

embora ainda não estivessem plenamente desenvolvidos. 

A partir da identificação dos objetivos e da justificativas que 

delimitam a realidade do projeto, passamos ao detalhamento do 

material multimidiático interativo, das ferramentas que o 

compõem, dos procedimentos metodológicos adotados e da 

equipe responsável pelo desenvolvimento da iniciativa. O artigo é 

concluído por uma apresentação dos resultados alcançados.  
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2.OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 
O objetivo principal do projeto é motivar os jovens para a ciência 

utilizando a história de Darwin. Nela, apresenta-se sua formação 

científica desde a infância, os caminhos percorridos na América 

do Sul com o HMS Beagle, suas observações científicas ou não, 

sua rede de relacionamentos e seu modo e esforço para construir 

e argumentar seu pensamento científico até chegar na teoria da 

origem das espécies por meio da seleção natural, sempre situando 

o contexto histórico do pensamento científico e tecnológico da 

época. 

O projeto tem sua importância por: 

�  ser instrumento de divulgação científica que retoma um 

conteúdo pouco abordado na escola; 

�  ser uma ferramenta didática para apresentar a observação 

científica de Darwin e como ela influenciou sua forma de pensar e 

questionar o conhecimento científico de sua época; 

�  ser um material lúdico para demonstrar as relações ambientais, 

históricas e sociais com o intuito de despertar a observação e o 

questionamento científico nos jovens; 

�  utilizar inovações tecnológicas para representar as relações 

ecológicas e interações do meio natural e sua utilização pela 

sociedade em diferentes momentos da história; 

�  contextualizar os meios tecnológicos da época da viagem do 

HMS Beagle para despertar o entendimento sobre a importância do 

contexto em que uma teoria científica é elaborada; 

�  usar a aventura para despertar o interesse no aprendizado e 

demonstrar como o conhecimento pode trazer novas formas de ver e 

pensar o mundo que vivemos; e 

�  ser executado dentro da cultura do trabalho colaborativo entre 

diferentes instituições do país. 

Além disso, complementarmente, o projeto visa: 

�  dar continuidade e ampliar o acervo digital do Museu Virtual 
da UnB; 

�  inovar o modo de funcionamento do museu virtual, por meio 

da exploração de tecnologias de responsividade, da adoção da 

linguagem HTML5 e da integração de possibilidades de 

acessibilidade; 

�  promover inovação em processo e em produto, no que se 

refere aos procedimentos de concepção e desenvolvimento de 

conteúdos digitais para o Museu Virtual; 

�  com essas inovações tecnológicas, tornar o Museu Virtual um 

instrumento mais funcional, atraente e amigável; 

�  desenvolver material multimidiático interativo de divulgação 

científica de conteúdo multi e interdisciplinar; 

�  produzir material didático acessível e adequado às novas 

tecnologias digitais para professores e alunos do ensino fundamental;  

�  disponibilizar esse material educativo para promover as 

ciência, principalmente para o público do ensino fundamental; 

�  atender à necessidade de disponibilização de conteúdos 

retrabalhados de forma interdisciplinar e à luz dessas novas 

tecnologias; 

�  empreender estratégia de engenharia de sistemas educativos, 

suscetível de integrar as possibilidades com relação a conteúdo. 

3.O MATERIAL MULTIMIDIÁTICO 

3.1. Linguagem Multimídia 
O uso de linguagens multimídia diversificadas, como vídeos, 

imagens, animações, etc., através de dispositivos multimidiáticos 

digitais, constitui-se em poderoso aliado à apropriação dos 

conteúdos e além de despertar o interesse dos interagentes. Dessa 

forma, o material multimidiático produzido procurou explorar a 

possibilidade oferecida pelas diversas formas de comunicação, 

tendo em vista a interação e a interatividade didática e lúdica que 

se pretendeu dotar o produto final de apresentação à comunidade 

– professores e alunos. Para difundir o uso pela comunidade em 

geral, foi preocupação do projeto o emprego de novas tecnologias 

Open Source para a apresentação e divulgação de todo material 

coletado durante o projeto, além da forma abrangente de 

disponibilização gratuita em portal multimídia e um livro 

interativo no formato e-book.  

A página inicial utiliza o logo tipo do projeto e exibe, em plano 

de fundo, vídeos realizados durante a expedição (Figura 1). 

 

1. Tela Inicial com logotipo do projeto estilizado e 
que exibe vídeo ao fundo. 

Para seu desenvolvimento, foi criado um canal na plataforma de 

vídeos Youtube, na qual os vídeos são hospedados e 

disponibilizados via streaming, para serem utilizados no portal. 

Com recursos de API (acrônimo de Application Programming 

Interface ou interface de programação de aplicativos [23]), foi 

possível enviar os vídeos cadastrados no canal para portal em 

HTML5 e toda a comunicação se dá através de um serviço de 

desenvolvimento de páginas para a internet, denominado The 

World’s Largest Web Developer Site, nela disponível [20]. 

A navegação interna do portal se baseia em pontos interativos 

exibidos em um mapa imagem real, vinculado à API do Google 

Maps [9], com informações de localização como latitude e 

longitude (Figura 2). Inicialmente, é possível visualizar a 

trajetória da expedição no mapa e, ao se clicar em determinado 

ponto, informação sucinta do local é exibida com sua respectiva 

imagem de identificação, sendo disponibilizada também a 

possibilidade de acesso a mais detalhes de cada ponto. 
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2. Exemplo de tela para a exibição de pontos 

interativos no mapa na Internet. 

Ao entrar em um ponto, há um texto principal que resume os 

acontecimentos mais importantes nele registrados (‘Sobre’) e 

diferentes seções com informações complementares, como: 

‘Escritos sobre o Período’, ‘Curiosidades’, ‘Linha do Tempo’, 

‘Multimídia’, ‘Galeria de Fotos’, etc. (Figura 3). 

 

 
3. Exemplo de tela com seções de com conteúdo 

multimídia. 

Para a exibição de informações, efeitos e animações, a solução 

faz uso de tecnologias que envolvem arcabouços (frameworks) 

para o desenvolvimento de programas (softwares), tais como os 

programas AngularJS [1], HTML5 [21] e CSS3 [22]. Todo 

material é responsivo, o que permite ser acessado também de 

dispositivos móveis como IOS e Android. Para acesso, o material 

será disponibilizado no ambiente em nuvem e também na 

biblioteca ibook Store da Apple de maneira gratuita. 

As escolhas das ferramentas de desenvolvimento levaram em 

consideração a característica de serem ferramentas 

disponibilizadas de maneira Open Source, não trazendo custos 

adicionais para a solução. Ocorreram dificuldades no sentido da 

integração da API de Mapas do Google com o framework de 

desenvolvimento AngularJS, também da google, visto que o 

AngularJS é um arcabouço que faz a interseção ente o HTML 

(views) com objetos JavaScripts. Outra dificuldade se deu através 

da construção do e-book interativo para o formato Android, pois 

o formato não permite a inserção de vídeos e animações. A 

solução encontrada foi a construção do portal em HTML5 de 

maneira responsiva, possibilitando que usuários Android acessem 

o material via navegador. 

3.2. Desenvolvimento do projeto 
O desenvolvimento do projeto ‘Pelos Caminhos de Darwin’ é 

uma oportunidade de experimentação científica no que concerne 

a questões relativas a: (1) integração de conhecimentos distintos 

em um mesmo percurso didático; (2) integração de diferentes 

abordagens midiáticas em um mesmo dispositivo educativo, de 

modo a torná-lo multimídiático e funcionando em torno de um 

mesmo tema; e (3) de gerenciamento da informação e 

estruturação do conteúdo em um hipertexto educativo que 

permite ao usuário, independentemente de um caminho pré-

estabelecido, abordar todo o conteúdo proposto. Neste último 

caso, sobretudo quando se trata de uma equipe multidisciplinar, 

os procedimentos respeitaram os princípios propostos por Levy 

[11: p. 5-26], que são: 

Princípio da metamorfose: a rede hipertextual está 

sempre em construção e renegociação. Sua extensão, 

composição e desenho estão sempre em mutação, 

conforme o trabalho dos atores envolvidos sejam eles 

humanos, palavras, sons, imagens, etc. 

Princípio da heterogeneidade: os nós e as conexões 

dessa rede são diversos e conectam grupos, artefatos, 

forças naturais, provocando infinitas associações 

(afetivas, lógicas etc.) entre esses elementos. 

Princípio da multiplicidade e do encaixe de escalas: 

cada nó ou conexão, quando analisado em separado, pode 

ser constituído por outra rede, ou redes. Assim, o que, à 

primeira vista, pode parecer único é múltiplo.  

Princípio da exterioridade: a rede não possui uma 

unidade orgânica, nem motor interno responsável pelo seu 

movimento. Ela cresce ou se modifica, agregando 

elementos externos, conectando-se a novos elementos e a 

novas redes. 

Princípio da topologia: no hipertexto, tudo funciona por 

proximidade, não há grandes pulos, apenas contiguidade. 

A rede não está no espaço, ela é o espaço.  

Princípio da mobilidade de centros: a rede não tem 

centro, ou melhor, tem múltiplos centros que se 

constituem de acordo com a necessidade de construção 

dos sentidos. 

 

3.3. A Estruturação do Conteúdo 
Tendo em vista o grande volume de publicações sobre o assunto, 

a estrutura do conteúdo do material multimidiático interativo é 

elaborada a partir das informações de três referências 

bibliográficas principais, que são: (1) o diário de Darwin [5] 

durante a viagem no HMS Beagle (traduzido para o português em 

2008); (2) o livro de Richard Keynes [10] que integra 

informações de Darwin aos acontecimentos durante esta viagem; 

e, para a fase posterior a viagem, (3) o livro de David Quammen 

[16], que permite integrar os acontecimentos anteriores à viagem 

e as pesquisas feitas por Charles, durante cerca de 20 anos, para 

argumentar e fundamentar suas ideais. Depois do conteúdo 

estruturado, foram pesquisadas mais informações em diferentes 

fontes, para enriquecer cada tópico e assunto tratado em cada 

local por ele visitado, principalmente relativo aos fatos mais 

relevantes, às observações realizadas por Darwin, as influências e 

trocas de ideias com pessoas de sua rede de relacionamentos 

(inclusive leituras que o influenciaram), a contextualização 

histórica e as diferentes curiosidades. 

Para apresentar o conteúdo, o material multimidiático utiliza 

como base um referencial geográfico (mapas temáticos e imagens 

de satélites ambientais), que localiza pontos por onde Darwin 

passou. Os primeiros seis locais, situados no reino Unido, trazem 

informações sobre sua infância, formação acadêmica, o convite 

para participar da viagem de circunavegação, preparativos e 

partida para a viagem no HMS Beagle. Na sequência, são 

apresentados cinco locais no Brasil e, em seguida, vários na 

América do Sul, principalmente Argentina, Chile e Equador. 

Neste último país, Galápagos é local destacado para, na 

sequência, ser apresentado um ponto no mar com o resumo da 

circunavegação no globo. O caminho volta para a costa Leste da 
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América do Sul, em um ponto que relata a rápida passagem pelo 

Brasil antes do retorno do HMS Beagle à Inglaterra. Finalmente, 

neste país, são apresentados mais quatro locais que resumem os 

feitos e acontecimentos que influenciaram Charles Darwin na 

elaboração e argumentação de sua teoria. 

O caminho tracejado no mapa (uma imagem de satélite 

ambiental) tem início e término na Inglaterra e é representado em 

quatro cores ou tonalidades de cores que demonstram 

continuidade: antes da viagem no HMS Beagle; a viagem na 

América do Sul; o retorno ao Brasil depois da circunavegação e o 

período de amadurecimento e fundamentação da teoria da origem 

das espécies por meio da seleção natural. Cada um dos pontos 

com informação está vinculado a um local em um mapa e pode 

ser visitado por meio de sua seleção, sendo que na página do 

Museu Virtual da UnB este mapa está vinculado ao Google 

Maps. A Figura 4 mostra exemplos de mapa imagem utilizados 

para indicar os locais com conteúdo multimidiático no e-book. 

  

América do Sul Reino Unido 
4. Exemplos de mapa imagem da América do Sul e 

do Reino Unido, com exemplo de locais visitados 
por Charles Darwin. 

Cada local está vinculado a um período de tempo e tem uma 

ligação para ser visitado na sequência histórica dos 

acontecimentos. Esta é a forma preferencial de apresentação, 

contudo, caso deseje, o leitor pode visitar os locais de forma 

independente. Os locais recebem um título que norteia o assunto 

tratado e um pequeno texto, em linguagem simples e acessível, 

sobre a história acontecida nele e em sua região. Junto a este 

resumo histórico, são dispostos ícones ou vínculos com caixas de 

texto sobre diferentes assuntos, tais como ‘escritos da época’, 

‘linha do tempo’, ‘curiosidades’ e ‘multimídia’, além de poder 

apresentar hiperlinks para explicar termos, pessoas, locais ou 

qualquer outra questão que se faça necessária, bem como 

apresentar links para mais pesquisas sobre o tema abordado. Para 

os locais em que houve viagens de campo do projeto ‘Pelos 

Caminhos de Darwin’, há um ícone para apresentar os 

‘Bastidores’ das viagens e momentos, sérios ou divertidos, do 

trabalho de sua equipe. 

O objetivo principal de cada local é destacar os acontecimentos 

que influenciaram o pensamento de Darwin, o que lhe sugeriu 

ideias e o fez questionar o modo de pensar da época sobre com a 

natureza e as espécies se relacionam. Os locais também 

contextualizam as características do momento histórico e 

destacam curiosidades de diferentes tipos, inclusive fatos 

divertidos. A estrutura dos locais segue esta orientação 

metodológica, mas não de forma rigorosa, para evitar repetição e 

trazer o cansaço ao leitor. A organização do conteúdo algumas 

vezes é densa e outras leve; pode trazer muita informação, outras 

menos; pode ser tratar de assuntos sérios ou divertidos. O intuito 

é sempre motivar a curiosidade científica e promover a iniciativa 

da pesquisa pelo leitor. Também, a construção do conteúdo busca 

sempre salientar o contexto histórico, dada sua importância para a 

sua compreensão, seja nas questões relativas ao pensamento 

dominante do período, bem como nas questões tecnológicas, 

principalmente daquelas relativas aos métodos científicos e à 

navegação. 

O material multimidiático interativo tem um espaço com as 

referências de todas as citações existentes no conteúdo, as quais 

são numeradas por ordem alfabética e apresentadas no texto 

apenas com seu número correspondente, bem como a página da 

citação, quando necessário citá-la. Esta escolha de apresentação 

das citações foi motivada para dar mais leveza e facilidade de 

leitura ao texto, evitando termos técnicos e nomenclaturas em 

latim, sem perder o referencial científico. 

3.4. Exemplos da Apresentação do Conteúdo 
O material multimidiático interativo, quase como um atlas digital 

sobre os caminhos de Darwin, possibilita tratar de forma 

inovadora e didática um assunto bastante complexo. Assim, um 

assunto denso e múltiplo, pode tornar-se mais acessível e de fácil 

compreensão. A viagem no HMS Beagle foi uma experiência rica 

e que proporcionou muito a Charles Darwin: ele cresceu como 

cientista natural e se tornou um pesquisador mais seguro, pois 

presenciou muitas evidências de perguntas que já estavam na sua 

mente, como na de seu avô e outras pessoas questionadoras da 

época. Na viagem ele observou a diversidade da floresta tropical 

no Brasil; presenciou as tristezas da escravidão; conheceu 

distintas culturas e modos de vida; achou fósseis de animais 

diferentes, mas, semelhantes a grupos existentes; conviveu com 

os primitivos fueguinos que andavam praticamente sem 

vestimentas no clima frio e molhado da Terra do Fogo, 

presenciou a devastação ocorrida pelo forte terremoto em 

Valdívia (Chile) em 1834; viu fósseis marinhos nas alturas do 

Andes, conheceu os ambientes de ilhas oceânicas e muito mais. A 

tecnologia possibilita tratar todos esses diferentes temas 

científicos com leveza e didática, ligando-os a outras fontes 

disponíveis na internet, de modo a incentivar a continuidade da 

pesquisa pelo leitor. 

O material multimidiático interativo contribui para facilitar a 

compreensão do estudante nas influências que Darwin recebeu ao 

longo de sua vida (na própria família desde a infância, nos 

estudos em duas instituições acadêmicas, na sua rede de 

relacionamentos com quem trocava inúmeras cartas) e de todo 

empenho que teve, depois da viagem, com o objetivo de 

argumentar e fundamentar sua teoria. Dessa forma, as tecnologias 

ajudam a explicar temas instigantes e interdisciplinares, 

auxiliando no despertar da curiosidade dos jovens para a 

observação, do interesse no pensar científico, da vontade em 

aprender a forma integrada das relações ecológicas nos diversos 

campos das ciências. Além disso, os caminhos e observações de 

Darwin são um excelente meio de repassar um pouco do sistema 

social na América do Sul nesta época passada e, também, mostrar 

quais eram as tecnologias de comunicação e navegação 

disponíveis na época, muito diferentes das atuais. Por isso, a 

seguir, apresentamos alguns exemplos de como o material 

multimidiático permite demonstrar e relacionar diversas questões 

de um mesmo tema, no caso, as influências as ideias e na teoria 

de Darwin. 
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3.4.1. O trajeto do HMS Beagle 
O roteiro do HMS Beagle na América do Sul entre 1832 e 1835 

teve diversas idas e voltas a diferentes locais, que nem sempre 

são fáceis de visualizar em um texto corrido ou mesmo em um 

mapa. A Figura 5 ilustra o mapa da América do Sul com diversas 

linhas, que se sobrepõe e não indicam direção ou ordenamento, 

para indicar o trajeto feito por Darwin no navio, sem ainda 

mostrar os locais em que ele desembarcou e fez oito importantes 

excursões terrestres. No material multimidiático interativo é 

possível seguir a viagem na sequência temporal, uma vez que os 

locais no mapa são vinculados ao período da visita, o que permite 

sua ligação sem a necessidade de mostrar o emaranhado de 

linhas. Além disso, sendo hipertextual, o leitor tem a liberdade de 

interagir com o material de acordo com sua motivação, sem 

perder as informações do respectivo período de tempo. 

 
5. Mapa da América do Sul com a rota de Charles 

Darwin no HMS Beagle, entre 1832 e 1836 
[adaptado de 10]. 

 

3.4.2. Aspectos Climáticos 
Um assunto complexo que se beneficia das inovações 

tecnológicas do material multimidiático interativo refere-se ao 

tempo atmosférico, que foi tratado de maneira simples, sem 

perder a complexidade dos fenômenos, utilizando-se de 

ilustrações, animações e vídeos explicativos. Assim, as ações 

educativas foram favorecidas por associar as observações do 

tempo atmosférico no olhar de Darwin, a totalidade do contexto 

geográfico e o atual conhecimento destes fenômenos por meio de 

questionamentos sobre a relevância dos fatores climáticos na 

sociedade. Por exemplo, quando Darwin relatou no dia 30 de 

maio de 1832:  

Novamente subi com Derbyshire o Corcovado e levei 

comigo o barômetro de altitude. Estimo sua altitude em 

2.225 pés acima do nível do mar. Durante o tempo em 

que estivemos no pico estávamos ou dentro de uma 

nuvem ou sob chuva... (5: p.87)  

O texto do material multimidiático interativo associa o evento à 

explanação apresentada na Figura 6, com uma foto e um esquema 

explicativo sobre o efeito orográfico, que acontece quando o ar 

úmido proveniente do mar é forçado a subir ao se deparar com 

um relevo montanhoso. 

 

Corcovado com influência do 

efeito orográfico e nebulosidade 

[2]. 
Esquema explicativo do fenômeno 

do efeito orográfico e 

nebulosidade, mostrado na foto 

[15]. 
6. Foto do Corcovado (Rio de Janeiro) e esquema 

explicativo do feito orográfico e nebulosidade. 

 

Outro exemplo refere-se ao registro de Darwin no dia 20 de 

fevereiro de 1832:  

E hoje pela manhã, para pasmo de todos a bordo, estava 

distintamente visível a entrada para a Bahia. Logo antes 

do meio-dia ocorreu um funil d’água a algumas milhas de 

distância e, para mim, foi um fenômeno muito 

interessante. De um estrato de nuvens pesadas e escuras 

pendia um pequeno cilindro escuro (com a forma de uma 

cauda de vaca) e ele se juntou a uma massa em forma de 

funil que repousava sobre o mar. Durou alguns momentos 

e então a aparição toda desapareceu em pesadíssima 

tempestade[5: p.64].  

Pela descrição do fenômeno, é possível reconhecer o que hoje é 

denominado de tromba d’água, evento sobre o qual muito pouco 

de sabia na época de sua observação. Atualmente são 

identificados como uma coluna de ar giratória na forma de funil, 

que se forma a partir da base de uma nuvem de tempestade, cuja 

circulação toca uma superfície líquida (mar, rio ou lago). A 

Figura 7, da mesma forma que no exemplo anterior, possibilita a 

visualização de imagem e esquema explicativo, o que no material 

multimidiático ainda é acrescido de links com animações sobre o 

fenômeno. 

a) b) 

 

7. Imagem (a) [13]e esquema explicativo (b) [6] de 
uma tromba d’água. 

 

3.4.3. Aspectos Geológicos e Geomorfológicos 
Na época de Darwin, os europeus ocidentais ainda estavam 

descobrindo e explorando muito as outras regiões do mundo. Em 

suas anotações de pesquisa, Charles realizou um detalhado relato 

científico da viagem no Beagle, cobrindo diversas áreas do 

conhecimento, tais como: a Biologia, a Geologia, a 

Geomorfologia e a Antropologia. Nelas, ressaltou a importância 

das formações geológicas e geomorfológica, como, por exemplo, 

na distribuição da cobertura vegetal e da fauna nas isoladas ilhas 

oceânicas do Atlântico e do Pacífico; a beleza cênica dos maciços 
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antigos do Rio de Janeiro, bem como dos dobramentos modernos 

nos Andes, na Terra do Fogo, dentre outras.  

O primeiro contato de Darwin com o território brasileiro 

aconteceu no Arquipélago de São Pedro e São Paulo (ASPSP) em 

15 de fevereiro de 1832. Darwin escreveu em seu diário de 

bordo: 

Vi os rochedos de São Paulo logo adiante de mim. 

Dirigimo-nos a eles durante a noite e hoje pela manhã 

estamos a uma distância de poucas milhas. ... Os rochedos 

podem ser considerados como a ponta de uma montanha 

submarina. Não passam de quarenta pés acima do nível 

do mar, e de cerca de meia milha de circunferência. Não 

se pode ver o fundo a uma milha de distância da ilha e, se 

a profundidade do Atlântico é grande como em geral se 

supõe, que imensa pirâmide deve ser. [5: p. 53] 

De acordo com [4], o ASPSP é constituído por um pequeno 

grupo de dez ilhas e diversas pontas de rochas situadas nas 

proximidades da Dorsal Meso-Atlântica, a cerca de 80 km a 

Norte do Equador (Atlântico Equatorial, 0o55’02”N, 

29o20'42"W). Situa-se na zona de expansão entre a Placa Sul-

Americana e a Placa Africana, no topo de uma elevação 

morfológica com 100 km de comprimento, 20 km de largura e 

3800 m de altura, sendo composto de material oriundo do manto 

abissal e a única localidade em que ocorre tal exposição acima do 

nível do mar no Oceano Atlântico. O relevo emerso do ASPSP é 

acidentado e seu ponto culminante situado na ilha Nordeste, com 

18 m de altitude. Sua morfologia é instável e caracterizada por 

várias escarpas, com rochas bastante fraturadas que sugerem a 

existência de um intenso movimento tectônico (Figura 8). 

a)  b)  

8. Fotos do arquipélago São Pedro e São Paulo, 
Brasil, com destaque para as rochas e mostrando a 
Estação científica e o farol (a) e vista panorâmica 
(b), onde se avista o ponto mais alto de 18 metros 

de altitude. 

 

O relevo submarino do arquipélago exibe elevações alongadas, 

com declive suave na direção E-W, e forte declividade na direção 

N-S, e cuja morfologia é caracterizada por encostas íngremes. 

Estas características sugerem que o arquipélago é formado por 

tectonismo recente ou ainda ativo, sendo que o tectonismo de 

soerguimento continua até o presente [4]. A Figura 9 mostra o 

mapa da morfologia abissal e, ao lado, uma foto das ilhas que 

emergem no Atlântico, permitido uma comparação, o que, no 

material multimidiático, fica mais dinâmico com uma pequena 

animação, permitindo melhor visualização e compreensão das 

diferentes escalas de tamanho por parte do leitor.  

a)

 

b)

9. Mapa da morfologia abissal do arquipélago São 
Pedro e São Paulo (a) [14], indicando o ponto do 
relevo que emerge no oceano Atlântico, destacado 
na imagem (b) do Google Earth, a direita. 

 

Em abril daquele ano, Darwin aportou na cidade do Rio de 

Janeiro (Brasil). Em carta escrita para sua irmã Caroline, em 

cinco de abril, Darwin apresenta o seguinte relato: 

A paisagem é magnífica e melhora na medida em que vai 

sendo conhecida; no momento, é por demais inédito fitar 

Montanhas escarpas como as do País de Gales, mas 

revestidas de uma vegetação perene e com seus topos 

ornamentados pela forma leve de palmeiras. 

Nele, além de destacar o relevo da cidade do Rio de Janeiro, 

Charles o associa à cobertura vegetal. O relevo da cidade do Rio 

de Janeiro consiste em um prolongamento orográfico 

representado pela Serra do Mar e da Mantiqueira e que se estende 

até o litoral. Destacam-se nesse relevo três conjuntos de 

elevações denominados Maciços da Tijuca, da Pedra Branca e o 

de Gericinó. Na realidade, os Maciços da Tijuca e da Pedra 

Branca correspondem a um processo de soerguimento tectônico 

ocorrido durante o Cenozóico. Parte expressiva das rochas que 

embasam o subsolo da cidade do Rio de Janeiro se formou na era 

Pré Cambriana, em torno de 500 milhões de anos, sendo 

constituídas por granitos (magmáticas) e gnaisses 

(metamórficas). Entre os maciços citados destacam-se zonas 

depressivas formadas por inúmeras planícies sedimentares 

denominadas de baixadas. A Figura 10 mostra foto de duas 

planícies sedimentares do Rio de Janeiro: a primeira entre o 

maciço da Tijuca, na cidade do Rio e totalmente ocupada pela 

urbanização, e outra ainda não ocupada, a restinga de Maricá, 

com a Serra da Tiririca ao fundo, cujo objetivo é mostrar o local 

onde Darwin chegou e com um comparativo da vegetação 

original por ele encontrada.  

a)  

b)  

10. Fotos de planícies sedimentares no litoral do Rio 
de Janeiro, Brasil, evidenciando (a) o 

adensamento urbano junto ao maciço da Tijuca 
e (b) a formação da restinga de Maricá com o 

maciço da Serra da Tiririca ao fundo. 
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Esta situação é trabalhada no material multimidiático com o 

intuito de promover a compreensão de como era a paisagem na 

época da visita de Darwin, como também, buscar no leitor um 

maior entendimento da história da ocupação e valorização dos 

espaços que protegem e preservam a natureza, pois, sem estes 

locais é muito mais difícil entender a vida na época da 

colonização e as questões relativas à função dos espaços naturais. 

Já no arquipélago de Galápagos (Equador), que tem a maior parte 

de sua área protegida como parque nacional, passados mais de 

180 anos desde a expedição de Charles Darwin e mesmo com 

toda a atividade vulcânica da região, pouca coisa mudou na 

paisagem geológica e geomorfológica de sua porção continental. 

Na realidade, a escala temporal necessária para a promoção de 

modificações importantes nessa paisagem requer longos períodos 

de tempo no transcorrer das eras geológicas. Portanto, o que se 

observa hoje assemelha-se ao que foi descrito por Darwin 

naquela época. Assim, o material multimidiático permite tratar 

essas questões de maneira mais lúdica e divertida, com fotos e 

filmes da vista da equipe do projeto ‘Pelos Caminhos de Darwin’ 

junto a informações técnicas. 

Em 15 de setembro de 1835, Darwin desembarcou na a ilha de 

San Cristóbal do arquipélago de Galápagos e escreveu em seu 

diário: 

Essas ilhas, à distância, têm um contorno uniforme e 

inclinado, a não ser onde rompido por inúmeras cristas e 

morros. Toda a paisagem é uma lava negra, 

completamente coberta por pequenos arbustos sem folhas 

e árvores baixas. Os fragmentos de lava, onde são mais 

porosos, são avermelhados e lembram cinzas; as árvores 

anãs mostram poucos sinais de vida. As pedras negras, 

aquecidas pelos raios de sol vertical como se estivessem 

em um forno, são ao ar uma sensação de sufocamento e 

pesada. As plantas também têm um cheiro desagradável. 

A região foi comparada ao que podemos imaginar que 

sejam as partes cultivadas das regiões do inferno [5: p. 

396]. 

A Figura 11 retrata a paisagem que a equipe do projeto visualizou 

em 2014, e que pode representar, sem grandes alterações, o que 

Darwin viu, principalmente por ter sido em épocas do ano 

similares - novembro e setembro, respectivamente. 

 
11. Foto da ilha de San Cristóbal, no arquipélago de 

Galápagos, Equador. 

 

Também, são apresentadas diversas informações sobre 

Galápagos, que é composta por treze ilhas principais, que distam 

do continente no Equador cerca de 1000 km, possuindo uma área 

inferior a 45000 km2. O arquipélago é uma das regiões vulcânicas 

mais ativas do mundo e distante cerca de 1000 km da zona de 

subducção, na convergência das placas de Nazca e Sul-

Americana, sendo resultado da existência de um suposto ‘ponto 

quente’ (Hot Spot) fixo. De acordo com Toulkeridis [17], um 

‘ponto quente’ representa uma região de intenso calor no interior 

do manto da Terra. Segundo a teoria do ‘ponto quente’, há nessa 

região uma espécie de “penacho”, relativamente estacionário, que 

deforma qualquer placa que se encontre sobre o mesmo. 

Ocasionalmente, estas placas são perfuradas devido ao calor 

provocado pelo magma que ascende desde o manto da Terra, 

favorecendo a formação de vulcões. Ainda, segundo o mesmo 

autor, presume-se que em um período aproximado de 90 milhões 

de anos, o processo integrado de formação do magma, erupção e 

movimento contínuo do Centro de Expansão de Galápagos (GSC) 

entre as placas de Nazca e Cocos sobre o ‘ponto quente’ 

estacionário tenha originado a sucessão de vulcões formando, 

assim, o arquipélago de Galápagos. [7: p. 54] observam que, 

atualmente, acredita-se que as ilhas Fernandina e Isabela, as ilhas 

mais ocidentais, são as mais jovens por se encontrarem sobre o 

‘ponto quente’ que alimenta os vulcões ativos, como o Alcedo e o 

Sierra Negra. Por outro lado, as ilhas mais orientais, como San 

Cristobal e Espanõla, se afastam lentamente do seu sítio de 

origem na direção Leste. Tal deslocamento se evidencia pela 

diferença de idade, em milhões de anos (Ma), dos fluxos de lava 

das ilhas mais antigas como San Cristóbal, aproximadamente 2,5 

Ma, com o fluxo das ilhas mais jovens, por exemplo, ilha 

Fernandina, menos de 0,7, mas, e que ainda continua crescendo 

[17]. 

Junto a estas informações curiosas e bastante técnicas, são 

apresentados materiais mais leves, como animações que mostram 

a atividades vulcânica, links para continuar a pesquisa, caso o 

leitor se interesse por aprofundar seus conhecimentos, como 

também filmes e fotos de locais visitados pela equipe, como 

mostra a Figura 12. 

 
12. Foto de lava da erupção ocorrida no ano de 

2005, na ilha Santiago, arquipélago de 
Galápagos, Equador. 

A Terra do Fogo (Argentina e Chile) também é um conjunto de 

ilhas, com uma maior, a Ilha Grande de mesmo nome, e um 

conjunto de ilhas menores entremeadas por diversos canais. Na 

extremidade Sul da América, localiza-se nas coordenadas entre 

52º- 55ºS e 65º-73º W, ao Sul do Estreito de Magalhães. Em 3 de 

março de 1834, Charles Darwin escreveu sobre as cordilheiras 

que levaram seu nome: 

Ancoramos na parte Norte da laguna Ponsonby. Aqui 

gozamos de três dias muito interessantes. O tempo esteve 

bom e as vistas magníficas. As montanhas, pelas quais 

passamos hoje na margem Norte do canal têm cerca de 

3.000 pés de altura. Elas terminam em picos muito 

recortados e agudos e muitas abrupta desde a margem a 

água até elevação mencionada. A parte mais baixa, até 

1.400 ou 1.500 pés, é coberta por densa floresta. Uma 

montanha que o capitão me honrou batizando com meu 

nome, foi confirmada, por medição angular, como a mais 
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alta da Terra do Fogo, com mais de 7.000 pés e, portanto, 

mais alta que o monte Sarmiento. Elas nos apresentavam 

uma aparência muito grandiosa; há tamanho esplendor 

nessas montanhas cobertas de neve quando iluminadas 

pela rósea luz do sol... E, além disso, o contorno é tão 

nítido (embora, de longe, tão leve e etéreo) que uma 

dessas paisagens, meramente colorida pelas nuvens 

passageiras, proporciona um banquete para a mente. [5: p. 

259-60] 

Medidas posteriores retificaram a altitude das montanhas, 

confirmando o monte Sarmiento como mais alto e, conforme [8], 

a latitude da Terra do Fogo e o fato de ser atravessada por um 

contato tectônico de primeira ordem, entre as placas Sul 

Americana e da Scotia. Segundo o mesmo autor, o limite de 

placas, conhecido como falha Magalhães-Fagnano, divide a Ilha 

Grande em duas partes bem distintas: ao norte, predominam 

materiais de origem marinha, relevo pouco acidentado e alguns 

terraços; na porção sul, composta por rochas plutônicas e 

metamórficas, são encontrados os Andes Fueginos, originados 

por fenômenos de compressão, condicionando toda a dinâmica 

geomorfológica local (Figura 13). As glaciações são outro dos 

condicionantes da morfologia regional, com vestígios de ciclos 

glaciares e periglaciários e glaciares de montanha ativos nas áreas 

mais elevadas ao sul. 

 
13. Foto do monte Darwin, parte da cordilheira de 

mesmo nome, na Terra do Fogo, Chile. 

 

Na Terra do Fogo, como nos locais de Galápagos, o material 

multimidiático interativo possibilitou relacionar diversos assuntos 

técnicos da região com os ‘bastidores’ da visita da equipe do 

projeto ‘Pelos Caminhos de Darwin’ e com outras informações, 

tais como: clima que é caracterizado por condições inóspitas com 

frio, ventos fortes, tempestades e mar agitado durante todo o ano; 

curiosidades das primeiras navegações; filmes sobre o 

povoamento das Américas e da Terra do Fogo; dados sobre os 

diferentes grupos de fueguinos existentes na região; as 

influencias que estes fueguinos tiveram em Darwin sobre a 

descendência da espequei humana; acontecimentos tristes e 

divertidos da viagem do HMS Beagle; entre outras. 

Da mesma forma, os conteúdos geológico e geomorfológico 

referentes aos caminhos de Darwin na América do Sul foram 

facilitados no processo ensino e aprendizagem a partir do uso de 

mídias interativas, principalmente o Google Earth (GE), lançado 

no ano de 2004. De acordo com Lima [12], esta mídia combina 

imagens de satélite com as características do terreno, com o 

objetivo de obter um processo digital final em 3D da superfície 

da Terra, e que seja de fácil manipulação para o usuário final, o 

qual tem vasto potencial de aplicação no mundo acadêmico e, 

também, para fins corporativos. Ainda, segundo o mesmo autor, a 

partir de 2006, o GE passou a utilizar um modelo digital de 

elevação (MDE) a partir de dados coletados pelo satélite SRTM 

(Shuttle Radar Topography Mission) da NASA, que 

possibilitaram a observação de elementos e características do 

relevo tridimensionalmente. Como exemplo de aplicação do GE 

no conteúdo geomorfológico dos caminhos de Darwin no 

continente americano, em sua porção Sul, pode-se destacar a 

visualização detalhada em 3D do relevo, como nos exemplos do 

ASPSP e da cidade do Rio de Janeiro. 

3.4.4. Aspectos da Biodiversidade 
As novas tecnologias digitais ainda permitem visualizar e facilitar 

a compreensão de questões comparativas de muitos fatores. Por 

exemplo, nas ilhas de Galápagos existiam 10 diferentes espécies 

da tartaruga terrestre, cujo nome popular confere o nome ao 

arquipélago. Atualmente, duas delas já desapareceram e uma foi 

extinta na natureza. Todas são do mesmo gênero (Chelonoidis), 

que possui outras espécies habitando outras partes da América do 

Sul, e tem sua origem em uma mesma espécie. Contudo, a 

relação com os diferentes ambientes das ilhas promoveram a 

seleção de diferentes adaptações morfológicas ao longo do 

tempo: umas tem pescoço mais comprido onde o alimento está 

mais alto, outra tem a carapaça mais arredondada e assim por 

diante. No material multimidiático é possível associar a 

localização no mapa de cada ilha com a respectiva espécie, 

disponibilizando fotos, filme e/ou esquemas que expliquem e 

ressaltem suas diferenciações adaptativas e as características do 

meio natural em que cada uma vive para que o leitor consiga 

relacionar todos os fatores de modo mais simples, perceptível e 

divertido. A Tabela 1 mostra o nome das espécies de tartarugas 

mencionadas e sua localização nas ilhas do arquipélago, exemplo 

semelhante para a explicação referente à diferenciação dos bicos 

dos tentilhões e à adaptação das espécies de iguanas em 

Galápagos [19]. 

 

Tabela 1. Lista das espécies de tartarugas terrestres e sua 
diferente localização nas ilhas do arquipélago de 

Galápagos [adaptado de 19]. 

Nome Científico da 
espécie de 

tartaruga terrestre 
de Galápagos 

Nome da ilha 
de distribuição 
da espécie no 
arquipélago de 

Galápagos 

Mapa com a 
respectiva ilha 
localizada em 

vermelho 

Chelonoidis nigra 

(Extinct, ca. 1850) 
Floreana 
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Chelonoidis 

abingdonii 

(Extinct, 2012) 
Pinta 

 

Chelonoidis becki Wolf volcano, 

Isabela 

 

Chelonoidis 

chatamensis San Cristobal 

 

Chelonoidis darwini Santiago 

 

Chelonoidis 

duncanensis 
Pinzón  

 

Chelonoidis hoodensis Espanola 

 

Chelonoidis 

phantastica 

(Extinct, ca. 1970) 
Fernandina 

 

Chelonoidis porteri Santa Cruz 

 

 

 

3.4.5. Aspectos de Conservação e Sustentabilidade 
Como na questão apresentada sobre a ocupação do relevo no 

litoral do Rio de Janeiro, o material multimidiático pode 

demostrar outras situações para destacar as alterações da 

ocupação humana nos ambientes naturais e suas consequências. 

Por exemplo, na época de Darwin, a ilha Floreana, no 

arquipélago de Galápagos, recebia as embarcações para 

reabastecimento de água e comida. Por serem vulcânicas, a maior 

parte das ilhas tem poucas fontes de água potável, e Floreana 

tinha fontes que, além de abastecer os navios, também proviam 

água para assentamentos humanos. Ainda, a ilha era habitada por 

um número extremamente abundante de enormes galápagos da 

espécie Chelonoidis nigra. No diário, Darwin escreveu: 

Essas ilhas parecem ser paraísos para toda a família dos 

répteis, além de três tipos de tartarugas marinhas. A 

tartaruga gigante é tão abundante que um grupo de um só 

navio apanhou aqui entre 500 e 800 em curto espaço de 

tempo”. [5: p. 397]. 

Contudo, o uso demasiado e sem controle extinguiu esta espécie 

e fez restar apenas uma pequena fonte de água. Deste modo, ao 

mostrar a exuberância da natureza vista por Charles e compará-la 

a natureza mais escassa da atualidade, é possível sensibilizar o 

leitor para o tema da sustentabilidade, inclusive mostrando  

alternativas que o próprio arquipélago vem utilizando para 

solucionar suas demandas com vistas a minimizar os impactos da 

ocupação humana e da intensa visitação turística sobre os 

recursos de fauna e flora, seja para problemas de abastecimento 

de energia e água ou disposição de resíduos, assuntos comuns em 

todos assentamentos humanos. 

3.4.6. Aspectos sobre Rede Social de Darwin 
Uma outra abordagem explorada no material multimidiático 

interativo remete a uma questão presente no dia a dia do público 

alvo, a importância das Redes Sociais. Na época de Darwin, e até 

bem recentemente, as pessoas se comunicavam basicamente 

através de cartas. Isso significa que as pessoas escreviam suas 

correspondências em papel e as enviavam pelo correio, sem saber 

exatamente quando o remetente iria recebê-las. E a resposta, 

quando vinha, também poderia demorar meses. Diferente do 

cenário atual onde estão todos conectados, a qualquer hora, de 

(quase) qualquer lugar do planeta, podendo enviar e receber a 

resposta de forma síncrona. 

Durante sua vida, Darwin escreveu mais de 15.000 cartas! Essas 

correspondências são hoje uma fonte de informação incalculável 

para compreendermos não apenas seu desenvolvimento 

intelectual e sua rede social, mas para entender a ciência e a 

sociedade Vitoriana [18].  

Por meio do material multimidiático interativo, procura-se 

mostrar a importância das cartas de Darwin. Antes da 

circunavegação, são principalmente trocadas com seus familiares 

e seu mentor Henslow. Depois de seu retorno, sua rede de 

relacionamentos foi se expandindo, muito devido ao estudo dos 

espécimes enviados à Inglaterra durante a viagem e pela 

divulgacão dos seus resultados junto à comunidade científica. 

Logo depois de voltar para casa, Darwin fez várias 

viagens a Londres. Suas cartas a Henslow e os 

espécimens que ele havia remetido do Beagle já haviam 

estabelecido sua reputação nos círculos científicos. Ele 

jantou com Charles Lyell e Richard Owen, foi eleito para 

a Sociedade de Geologia e providenciou para que suas 

coleções fossem examinadas por especialistas. Em 

dezembro, alugou acomodações em Cambridge, afim de 

organizar os espécimes que Henslow havia guardado para 

ele. [3: p.101]. 

Embora Darwin já estivesse com a ideia de sua teoria estruturada 

em 1842, ele levou quase 20 anos para fundamentá-la antes de 

divulgá-la para sociedade científica. Nesta fase, as cartas trocadas 

com diversos pesquisadores de várias áreas visaram 

essencialmente conhecer a opinião deles sobre suas hipóteses, 

como também, para solicitar exemplares de certas espécies para 

fazer seu estudo comparativo com colegas de vários continentes. 

Isto foi fundamental para seu estudo, tanto que em seu livro ‘A 

origem das espécies por meio da seleção natural ou a preservação 

das raças favorecidas na luta pela vida’ ele agradece a vários 

cientistas da época pelas suas importantes contribuições. 
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Frederick Burkhardt, o organizador do livro ‘Origens - Cartas 

seletas de Charles Darwin 1822-1859’, afirma que: 

Ao realizar esse e outros trabalhos, Darwin não se 

acanhava em fazer pedidos a migas, colegas e conhecidos 

em toda sorte de posições sociais. Pedia qualquer coisa de 

que precisasse, por mais peculiar que fosse e por maior 

que fosse o esforço necessário. Sempre fazia suas 

"solicitações com polidez e se desculpando 

profundamente, de antemão, por pleitear tamanhos 

esforços - mas pleiteava-os. Para mim, nada ilustra tão 

vivadamente quanto isso seu rigor e seu profundo 

sentimento de compromisso. [3: p. 21] 

 As Figuras 14 e 15 mostram as redes de relacionamentos de 

Charles Darwin, no período da viagem no HMS Beagle e depois 

dela, respectivamente. 

              
14. Rede das correspondências trocadas entre 

Darwin, familiares, amigos e principalmente seu 
mentor Henslow, entre 1831 a 1835. 

 
15. Amigos e cientistas entre 1836 e 1840, seu último 

ano embarcado, seguido dos primeiros anos após 
seu retorno a Inglaterra. 

 

4.EQUIPE E FORMA DE TRABALHO 
O projeto ‘Pelos Caminhos de Darwin’ é desenvolvido por uma 

equipe interdisciplinar composta por seis pesquisadores e um 

fotógrafo, contando com a participação eventual de cinegrafistas 

durante as viagens de campo. Ele é executado da mesma forma 

como foi idealizado, ou seja, com o trabalho conjunto e 

interdisciplinar entre seus pesquisadores, que atuam em suas 

respectivas instituições e cidades, fazendo encontros presenciais 

apenas durante as viagens de campo e em reuniões para discussão 

de decisão de questões fundamentais ao trabalho: uma inicial as 

principais ações e seu cronograma, uma para a metodologia de 

elaboração do conteúdo e outra, para a revisão geral e finalização 

do produto. 

O trabalho é liderado pelo Prof. Dr. Gilberto Lacerda Santos, do 

Laboratório Ábaco da Faculdade de Educação da Universidade 

de Brasília (UnB), instituição que permitiu o suporte financeiro 

ao projeto. A elaboração do material multimidiático também 

conta com a coordenação do Prof. Dr. Mauro Pequeno e a 

colaboração da equipe do Laboratório UFC Virtual, da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). A Profa. Dra. Claudia 

Lage Rebello da Motta, especialista na área de Informática na 

Educação do Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas 

Computacionais, da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), é também mentora e responsável pela elaboração e 

revisão do conteúdo do material multimidiático. A elaboração do 

conteúdo conta também com a participação da equipe formada 

por: 

�  Dra. Shirley Hauff, bióloga, especialista em manejo de 

áreas protegidas, mestre em geografia, doutora em engenharia 

florestal na área de conservação da natureza, com pós-

doutorado em divulgação científica pela UnB, responsável 

principalmente pela estruturação do roteiro, redação do 

conteúdo, coordenação financeira e apoio logístico para as 

viagens; 

�  Prof. Dra. Iara Nocentini Loyolla, geógrafa, 

especialista em climatologia e desastres naturais, doutora em 

geografia na área de análise ambiental, com pós-doutorado 

em sensoriamento remoto da atmosfera pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), responsável 

principalmente pelo conteúdo sobre geografia e clima, bem 

como pela idealização das entrevistas; 

�  Prof. Dr. Hernani Loebler, geógrafo da Universidade 

Federal de Pernambuco, responsável principalmente pelo 

conteúdo sobre geologia e geomorfologia; e 

�  João Paulo Barbosa, fotógrafo e bacharel em História 

pela UnB, responsável principalmente pela fotografia do 

material produzido nas viagens e apoio logístico das mesmas. 

Para melhor conhecer e comentar alguns dos locais, a equipe do 

Projeto selecionou e visitou quatro deles: Galápagos, por todas as 

referências e importância para as ideias e fundamentação da 

teoria (novembro/2014); a Terra do Fogo, onde Charles conheceu 

os fueguinos e sua forma de vida (março/2015); o Rio de Janeiro, 

por ser o local no Brasil onde Darwin passou maior tempo 

(agosto/2015) e o arquipélago de São Pedro e São Paulo, a 

primeira vista do território do Brasil, onde Charles já observou 

ser uma formação advinda do soerguimento da crosta terrestre e 

não de ação de vulcanismo, o processo mais comum de formação 

das ilhas da plataforma continental brasileira (outubro/2015). 

Em setembro de 2015, o projeto tem seu roteiro estruturado, está 

em fase final da formulação do conteúdo básico dos dez últimos 

locais e de elaboração seu primeiro teste do e-book e do sistema 

interativo para ser publicado na página do Museu Vitual da UnB, 

com 11 locais finalizados, e cujo protótipo final esta previsto para 

o mês de dezembro, período de realização desta XX Conferência 

Internacional sobre Informática na Educação, no Chile. 

5.FINANCIAMENTO E CONTINUIDADE 
O material multimidiático interativo de Darwin’, tanto como e-

book como exposição do acervo do Museu Virtual de Ciência e 

Tecnologia da Universidade de Brasília, é um instrumento de 

divulgação científica e tecnológica e de fomento à inovação 

educativa. Por isso, é de fácil e livre acesso, permitindo 

disseminar de forma didática, integrada e interdisciplinar a 

história de Darwin e do Beagle na América do Sul, dentro do 

contexto natural, histórico, social e tecnológico do período. Da 

mesma forma que todo o conteúdo do Museu Virtual da UnB, o 

material multimidiático é disponibilizado a alunos e professores 

de todas as redes de ensino de todo Brasil e, de modo geral, por 

pessoas com interesse sobre o assunto em qualquer parte que 
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tenha acesso à internet. Tendo em vista dados de consultas ao 

portal do Museu Virtual da UnB, é previsível uma média anual de 

um milhão de acessos ao produto deste Projeto. Assim, o acesso á 

para todo público interessado no tema, o qual, no Brasil, é pouco 

disseminado ao público leigo.  

O material multimidiático interativo ‘Pelos Caminhos de Darwin’ 

é executado com o auxílio financeiro do Projeto Dentran 

(Plataforma Educacional do Denatran), uma parceria entre a UnB 

e o Departamento Nacional de Trânsito. A equipe do projeto 

recebeu bolsas de pesquisa, que foram administradas pelos sete 

membros principais da equipe e utilizadas para financiar, 

principalmente, as viagens de campo e a confecção do material 

multimidiático pela equipe o Laboratório UFC Virtual da 

Universidade Federal do Ceará. 

Como parte integrante do Museu Virtual de Ciência e 

Tecnologia, o projeto ‘Pelos Caminhos de Darwin’ se estabelece 

como um programa de extensão de ação contínua da UnB. O 

Museu foi criado a partir de financiamento da Secretaria de 

Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social do Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e, desde sua criação em 

2008, vem angariando contribuições importantes de parceiros 

como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito 

Federal (FAPDF), a Agência Nacional de Águas (ANA), e 

outros. Dessa forma, o projeto terá sua manutenção vinculada a 

uma ação estratégica de divulgação científica da Universidade de 

Brasília, com ampla divulgação e perspectivas de longevidade. 

6.CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O material multimidiático interativo ‘Pelos Caminhos de 

Darwin’, tanto como e-book como exposição do acervo do Museu 

Virtual de Ciência e Tecnologia da Universidade de Brasília, será 

um instrumento de divulgação científica e tecnológica e de 

fomento à inovação educativa. Terá fácil e livre acesso, o que 

permitirá disseminar de forma didática, integrada e 

interdisciplinar a história de Darwin e do Beagle na América do 

Sul dentro do contexto natural, histórico, social e tecnológico do 

período. 

Da mesma forma que todo o conteúdo do Museu Virtual da UnB, 

o material multimidiático interativo será disponibilizado a alunos 

e professores de todas as redes de ensino de todo Brasil e, de 

modo geral, por pessoas com interesse sobre o assunto em 

qualquer parte que tenha acesso à internet. Tendo em vista dados 

de consultas ao portal do Museu Virtual da UnB, prevemos uma 

média anual de um milhão de acessos ao material resultado deste 

Projeto, o que deve ser ampliado com a ampliação do acesso 

escolar à Internet. Assim, os produtos poderão ser utilizados por 

professores, estudantes e pelo público em geral, interessado no 

tema, o qual, no Brasil, é pouco disseminado ao público leigo. 

Metodologicamente, o desenvolvimento do projeto ‘Pelos 

Caminhos de Darwin’ pode auxiliar outros pesquisadores a 

avançarem em iniciativas semelhantes. Em primeiro lugar, 

ressalta-se que o processo de pesquisa e desenvolvimento revelou 

que a integração de conhecimentos distintos em um mesmo 

percurso didático é possível por meio da constituição de uma 

linguagem didática em que as diferentes mídias (fotografias, 

filmes, textos, iconografias diversas) são articuladas por meio de 

um fio condutor coerente, elaborado para que o usuário encontre 

sentidos e significados em toda parte e tenha objetivos didáticos 

claramente explicitados. Em segundo, a integração de diferentes 

abordagens midiáticas em um mesmo dispositivo educativo, de 

modo a torná-lo multimídiático e funcionando em torno de um 

mesmo tema é possível pela adoção de critérios de uniformização 

de linguagens, dosagem de intervenções midiáticas e integração 

clara entre os diferentes conteúdos, o que garante a integridade 

interna do dispositivo. Por último, o gerenciamento da 

informação e a estruturação do conteúdo em um hipertexto 

educativo, sobretudo quando se trata de uma equipe 

multidisciplinar, demanda o respeito aos princípios propostos por 

Levy [11]. 

Enfim, o projeto ‘Pelos Caminhos de Darwin’ é movido pelo 

interesse comum de ‘ajudar a pensar’, com vistas a auxiliar os 

professores e alunos a aprender a observar, correlacionar e 

analisar, para, assim, construir o pensamento científico. Por isso, 

nada mais rico que unir a tecnologia atual aos diversos aspectos 

da vida de Darwin para colocar esta ideia em prática, pois ela une 

a aventura da viagem do HMS Beagle pela América do Sul, 

observações e perguntas sobre a natureza, além da troca de ideias 

com diversos cientistas durante um período histórico de muitas 

mudanças de paradigmas. 
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ABSTRACT 
This study set out to see if the technology through the Assistive 

Accessibility and use of Digital Interactive Books, contributes to 

the collaborative inclusive education process between hearing 

children and deaf children. Part of the job to highlight the 

junction of children's literature to a technological tool (digital 

book) as a motivational tool contributing alternatively to enhance 

the inclusive education process and allows good cultural sharing 

demonstrating that there are no differences. This prototype has 

been tested in two public schools sample working with inclusive 

education and speech therapy outpatient clinic of a university 

hospital. The results indicated that the inclusive education process 

worked alternatively with digital interactive book holder 

prompted the attention of children facilitating the process of 

inclusion by the ease with which the exchange and interactivity 

occurred in the social context through changing behavior 

minimizing communication barriers. 

 

RESUMO 

Este trabalho se propôs a observar se a tecnologia, através da 

acessibilidade assistiva e da utilização de livros interativos 

digitais, contribui para o processo de educação inclusiva 

colaborativa entre crianças ouvintes e crianças surdas. Faz parte 

do trabalho evidenciar a junção da literatura infantil a uma 

ferramenta tecnológica (livro digital) como um instrumento 

motivacional que contribui de forma alternativa para potencializar 

o processo de educação inclusiva além de permitir o compartilhar 

de bem cultural demonstrando que não há diferenças. Este 

protótipo foi experimentado numa amostra de duas escolas da 

rede pública que trabalham com educação inclusiva e no 

ambulatório de fonoaudiologia de um Hospital Universitário. Os 

resultados indicaram que o processo de educação inclusiva 

trabalhado de forma alternativa com o suporte do livro interativo 

digital motivaram a atenção das crianças facilitando o processo de 

inclusão pela naturalidade com que a troca e a interatividade 

ocorreram no contexto social através da mudança de 

comportamento minimizando as barreiras da comunicação. 

Keywords 
Inclusive education; Interactive digital book; technology; 

education. 
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1 - INTRODUÇÃO 
Existem quinhentos milhões de pessoas no mundo com alguma 

deficiência, destas 80% estão em países em desenvolvimento. 

Conforme divulgado no site [1] o censo escolar do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), realizado 

no ano de 2010, o universo de alunos matriculados em escolas no 

Brasil equivale a 54 milhões de pessoas. Os dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística –IBGE [2], por sua vez, em 

levantamentos feitos na Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD), realizada em   2009 [3], quanto as pessoas 

que apresentam algum tipo de deficiência (física ou mental), 

apresenta um contingente aproximado de 2 milhões e 500 mil 

pessoas entre os brasileiros. Destes brasileiros deficientes 

apurados pelo IBGE e aqueles que efetivamente, de acordo com 

dados do Censo Escolar 2010 [4], estão matriculados nas escolas 

brasileiras, constata-se que há mais de um milhão e meio de 

pessoas que não tem acesso aos bancos escolares. O levantamento 

oficial do INEP contabilizou 928 mil alunos com deficiência ou 

transtorno global de desenvolvimento matriculados e 

frequentando salas de aula regulares.  

No caso das crianças com necessidades especiais, a Internet vem 

contribuir de forma diferenciada, pois surge como mais uma 

ferramenta que potencializa a acessibilidade, o conhecimento do 

mundo com menos “intermediários” do que antes, permitindo que 

as próprias crianças avaliem o que lhes é pertinente, ao invés de 

recebê-los prontos de outrem [5]. Para a construção do 

conhecimento significativo, a motivação é algo importante e a 

possibilidade de junção da literatura infantil e da tecnologia 

através de livros interativos digitais pode ser uma mola propulsora 

para incentivar a melhoria e a construção do relacionamento 

colaborativo e interpessoal.  

 

1.1. Objetivo 
O objetivo principal do presente trabalho é investigar se a 

tecnologia, através da acessibilidade assistiva e da utilização de 

livro interativo digital, contribui para o processo de educação 

inclusiva e colaborativa entre crianças ouvintes e crianças surdas. 

O desafio foi evidenciar se esta junção da literatura infantil e da 

tecnologia pode ser um instrumento motivacional capaz de 

potencializar o processo de educação inclusiva e de agregar valor 

ao indivíduo. 
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Os capítulos foram desenvolvidos com o objetivo de facilitar a 

leitura e a construção do saber. Inicialmente na secção 1 é 

apresentada a proposta e os procedimentos metodológicos, em 

seguida, na seção 2 as considerações sobre educação, 

acessibilidade e tecnologia que serviram de insumo e orientação 

para o estudo. Dando continuidade, na seção 3 são apresentados 

os experimentos, na 4 o protótipo utilizado no estudo e, na sessão 

5 os resultados e finalmente, na sessão 6 as conclusões e reflexões 

do que foi observado. Por fim os agradecimentos na seção 7 e as 

referências bilbiográficas na 8. 

 

1.2. Procedimentos Metodológicos 
Como apoio a ferramenta tecnologica foi utilizado o livro 

interativo digital “O SAPO LELÉ”, desenvolvido no software 

game-maker (yoyo games, 2015) que conta a história de um sapo 

que quer aprender a ver as horas, chamado Sapo Lelé e sua amiga 

a tartaruga Jujuba que é quem o ensina. O livro possui processo 

de acessibilidade via web e desafios a serem superados ao final da 

história, sendo dois deles desenvolvidos para serem jogados de 

forma colaborativa. 

A amostra para a experimentação do instrumento foram duas 

escolas da rede pública que trabalham com educação inclusiva e 

com crianças especiais e o ambulatório de fonoaudiologia de um 

Hospital Universitário que trabalha com crianças surdas. 

 População amostral: crianças ouvintes e crianças 

especiais/surdas 

 Instrumentação: aplicação do protótipo  

 Coleta de Dados: observação individual semi-estruturada no 

ambiente de aplicação 

Foi realizada pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo com 

duas escolas da rede pública para observar o processo de inclusão 

e do uso da tecnologia no ensino aprendizagem de crianças com 

necessidades especiais/surdas.  Também houve aplicação e 

observação do experimento no ambulatório de fonoaudiologia de 

um Hospital Universitário com crianças exclusivamente surdas. 

Foi utilizado como instrumento de observação a aplicação do 

livro interativo digital previamente desenvolvido para este fim e o 

preenchimento de formulário semi-estrurado para coleta de dados. 

 

1.3. Proposta do Estudo 
Observar o uso e aplicação do livro digital interativo como 

facilitador para o processo de inclusão contribuindo para torná-lo 

ainda mais ágil, harmonioso e colaborativo entre crianças ouvintes 

e crianças surdas. O livro interativo digital para o estudo foi 

elaborado na língua portuguesa das crianças ouvintes com critério 

de acessibilidade “on line” e apresentado para uma amostra de 

crianças ouvintes, para uma amostra de crianças surdas e para uma 

amostra heterogêna composta por crianças ouvintes e crianças 

especiais. Foi observado como as crianças nos grupos de amostras 

se comportaram frente ao instrumento proposto e seus desafios. 

 

2. EDUCAÇÃO, ACESSIBILIDADE E 
TECNOLOGIA 

A educação procura explicações em várias áreas de conhecimento 

e saberes para compreender o ciclo de ensino-aprendizagem que a 

cada momento torna-se mais complexo. Com certeza não é tendo 

por base uma ou outra teoria de qualquer área do saber, ou até 

mesmo a junção de várias que a questão terá plena compreensão. 

Este estudo tem por fundamentação as teorias e propostas 

defendidas pelos estudiosos Jean Piaget [6], Lev Vygotsky [7] e 

Henry Wallon [8]. O olhar foi direcionado para o Brasil onde há 

certa barreira para a educação caminhar em função da reprodução 

de culturas e padrões educacionais de outros países, pouco 

adaptados a realidade brasileira. Outra questão é que as teorias já 

chegam traduzidas e, obviamente, com olhar e análises de quem 

fez a tradução.  

O foco foi direcionado ao processo de educação inclusiva, tendo 

por alicerces parâmetros oriundos das Teorias da Aprendizagem, 

1999, relacionadas ao desenvolvimento cognitivo e ao uso da 

tecnologia, mais especificamente, os livros interativos digitais 

para observação de aspectos inerentes ao grupo amostral e assim 

encontrar as respostas para as questões levantadas.  Este estudo se 

propos a observar o quanto a literatura infantil e um ferramental 

tecnológico (o ato de conhecer) pôde contribuir em aspectos 

sócio-afetivos (ato de prazer) impulsionando o processo de 

inclusão entre crianças ouvintes e crianças especiais/surdas, 

fundamentado pelos aspectos relativos às teorias de Jean Piaget, 

Lev Vygotsky e Henri Wallon. Qualquer criança pode (e deve) ser 

agente de sua construção cognitiva através de suas observações e 

atitudes perante o meio em que está inserida e as influências a que 

está submetida. Segundo [9], as crianças precisam correr riscos e 

desafios para serem bem sucedidas em seu processo de ensino-

aprendizagem, produzindo e interpretando a linguagem que está 

além do que ela já conhece sobre a língua e a gestão destes riscos 

é um direito e uma escolha da criança. 

2.1.  A Educação Inclusiva 
Deficiente é aquele que não consegue modificar sua vida, 

aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em 

que vive, sem ter consciência de que é dono do seu destino. 

Louco é quem não procura ser feliz com o que possui. Cego é 

aquele que não vê seu próximo morrer de frio, de fome, de 

miséria, e só tem olhos para seus míseros problemas e pequenas 

dores. Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo 

de um amigo, ou o apelo de um irmão. Pois está sempre apressado 

para o trabalho e quer garantir seus tostões no fim do mês. Mudo 

é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás 

da máscara da hipocrisia. Paralítico é quem não consegue andar 

na direção daqueles que precisam de sua ajuda. Diabético é quem 

não consegue ser doce. Anão é quem não sabe deixar o amor 

crescer [10]. Este texto traduz o entendimento sobre deficiências 

presente, de alguma forma, em toda a humanidade, todos os seres 

humanos possuem algum tipo de deficiência. Trata-se de um tema 

a ser debatido e repensado contiuamente pela sociedade, 

principalmente pelos que se consideram sem nenhum tipo de 

deficiência.  

As pessoas consideradas deficientes, são, ainda, em sua maioria, 

excluídas do convívio social, dos espaços públicos, das 

oportunidades de trabalho e das escolas. Foi a partir da década de 

1960 que estas pessoas começaram a ser percebidas e iniciou-se 

um questionamento sobre a importância do processo de inclusão.  

Atualmente cabe à sociedade adaptar-se para acolher as diferenças 

e promover condições de acesso - para todos os cidadãos, com ou 

sem deficiência – aos serviços coletivos de saúde, educação, 

trabalho, locomoção, segurança etc. Segundo o Censo Escolar 

[11] o total de alunos surdos na Educação Básica é de 74.547, 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

263

sendo 4.485 matriculados na educação infantil e 51.330 no ensino 

fundamental, o restante (370) na educação profissional.   Cientes 

de que a educação é um direito de todos e a escola um espaço que 

visa a construção do conhecimento através de práticas 

pedagógicas e reflexões para ação educativa, já é passada a hora 

de buscar mecanismos que contribuam para a educação inclusiva.   

No passado, a surdez era confundida com menor nível de 

inteligência e os surdos eram vistos como não educáveis. 

Acreditava-se que não era possível serem ensinados e por isso eles 

não frequentavam as escolas e eram privados de alfabetização e 

instrução. A falta da linguagem oral e a estigmatização em virtude 

de suas características cognitivas, repercutiam não só no campo 

educacional, mas em outros âmbitos que os privavam de seus 

direitos básicos.  E dessa forma, muda e dolorosa, iniciou-se a 

história educacional do surdo [12]. No entanto, a perda total ou 

parcial da capacidade de compreender a fala pelo ouvido, não é 

um impedimento para a aquisição do conhecimento no ensino 

regular.  

A ausência da linguagem influi no desenvolvimento educacional 

das crianças surdas, quando o ensino aprendizagem se faz pela 

técnica da oralização, no entanto o aprender pode ser feito com a 

utilização de diversas metodologias e recursos, através das aulas 

ministradas pelo uso da língua de sinais. [13]. A surdez não é 

impedimento para a educação. A audição é um dos sentidos que 

mais facilita a inserção no mundo e, portanto, a comunicação 

humana é importante. A deficiência na audição pode gerar 

dificuldades nas relações sociais do surdo, uma vez que a 

comunicação verbal é resultante da interação do ser humano em 

ouvir-falar-ouvir e esta, na maioria das vezes, fica comprometida 

em se tratando de surdos versus ouvintes, o que acaba por 

favorecer algumas situações de exclusão. [13].  

A distinção entre os ouvintes e os surdos é produzida socialmente, 

bem como sua inclusão, na medida em que o preconceito e a 

discriminação influenciam o comportamento humano e isso 

ocorre desde a mais tenra idade. Os surdos eram educados com a 

escrita e alfabeto digital, criado para que pudessem ler com os 

olhos, ensinavam também a leitura-escrita e diferentes técnicas 

para desenvolver habilidades como a leitura labial. Caso o surdo 

não tivesse estas condições não era reconhecido como cidadão. 

Eram considerados pela lei e pela sociedade como imbecis e não 

tinham nenhum direito [12]. No Brasil, a história da educação do 

surdo iniciou-se com a criação do Instituto de Surdos-Mudos, 

hoje Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES, 1998). No 

instituto os surdos eram educados por linguagem escrita, 

articulada e falada e sinais. A partir de então, os surdos brasileiros 

passaram a contar com uma escola especializada para sua 

educação e tiveram a oportunidade de criar a Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS), mistura da Língua de Sinais Francesa com os 

sistemas de comunicação já usados pelos surdos das mais diversas 

localidades. O recurso da língua de sinais apresenta-se de forma 

autônoma e reconhecida, visto que possui uma organização 

linguística semelhante à língua oral.  

Para o processo de inclusão  entre crianças ouvintes e crianças 

surdas é necessário o uso de materiais visuais, ao invés do uso dos 

mesmos recursos utilizados no ensino da educação das crianças 

ouvintes; exige paciência, formação e aprendizagem de 

professores e alunos em alguns sinais básicos da Libras, a 

articulação da fala com  a criança surda  de forma cautelosa, 

utilizando frases curtas, com o tom de voz normal para melhor 

compreensão das palavras, evitando muitos gestos e objetos na 

boca, permitindo assim que a criança exercite também a leitura 

labial,  desta forma contribuindo para a evolução e o 

desenvolvimento saudável do surdo [14]. 

 

2.2.  Deficiência e Acessibilidade 
Para as pessoas com deficiência, a tecnologia tem se desenvolvido 

no sentido de contribuir para o aumento da acessibilidade que é a 

condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou 

assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 

edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas 

e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de 

deficiência ou com mobilidade reduzida [14]. As tecnologias que 

favorecem a acessibilidade também são denominadas por [15] 

como sendo: “Tecnologia Assistiva - TA é um termo ainda novo, 

utilizado para identificar todo o arsenal de Recursos e Serviços 

que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades 

funcionais de pessoas com deficiência e conseqüentemente 

promover Vida Independente e Inclusão. ”  

Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de 

característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, 

metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam 

promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação 

de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade 

reduzida visando sua autonomia, independência, qualidade de 

vida e inclusão social [14]. Esta área é tudo que visa contribuir 

para a acessibilidade da criança ou adulto com deficiência, desde 

um simples lápis até os mais sofisticados programas de 

computação.  

Atualmente as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

vêm se tornando importantes ferramentas e, sua utilização, um 

meio concreto para inclusão e interação no mundo [16]. Essa 

constatação é ainda mais relevante para aqueles que possuem 

deficiência. Nesses casos, as TIC podem ser utilizadas ou como 

Tecnologia Assistiva, ou por meio de Tecnologia Assistiva. 

Utiliza-se as TIC como Tecnologia Assistiva quando o próprio 

computador é a ajuda técnica para atingir um determinado 

objetivo. Por exemplo, o computador utilizado como caderno 

eletrônico, para o indivíduo que não consegue escrever no 

caderno comum de papel. Por outro lado, as TIC são utilizadas 

por meio de Tecnologia Assistiva, quando o objetivo final 

desejado é a utilização do próprio computador, para o que são 

necessárias determinadas ajudas técnicas que permitam ou 

facilitem esta tarefa, como adaptações de teclado, de mouse, 

software especiais etc. 

Alguns dos recursos mais úteis e mais facilmente disponíveis, mas 

muitas vezes ainda desconhecidos, são as “opções de 

acessibilidade” que já acompanham os sistemas operacionais.  

Através desses recursos, diversas modificações podem ser feitas 

nas configurações do computador, adaptando-o a diferentes 

necessidades das crianças. A Tecnologia Assistiva é fruto de 

avanços tecnológicos. Disponibilizar à essas crianças recursos de 

acessibilidade e ambientes que as inclua nos projetos e 

possibilidades educacionais, não significa apenas propiciar o 

crescimento e a autorealização, mas, principalmente, é possibilitar 

à essas crianças com deficiência, a oportunidade de crescer, 

expandir-se, humanizar-se, através das riquezas de um maior e 

mais harmonioso convívio com as diferenças [17].  

A criação de tecnologias que garantam a acessibilidade, a 

comunicação alternativa e ampliada (CAA) tem contribuído para 

facilitar e efetivar a comunicação das pessoas com ausência ou 
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prejuízo da fala.  A comunicação alternativa envolve o uso de 

gestos manuais, expressões faciais e corporais, símbolos gráficos, 

fotografias, gravuras, desenhos, linguagem alfabética e ainda 

objetos reais, miniaturas, voz digitalizada, dentre outros, como 

meio de efetuar a comunicação face a face de indivíduos 

incapazes de usar a linguagem oral.  Neste estudo a ideia foi 

utilizar as TIC por meio de um livro digital interativo que propica 

a comunicação de forma alternativa, gerando oportunidades 

diferenciadas de convivência e aprendizagem que podem 

contribuir ao processo de educação inclusiva, como ferramenta 

motivacional. 

 

2.3.  Legislação Específica 

 

A Declaração Universal dos   Direitos Humanos de 1948 afirma, 

nos seus dois primeiros artigos, os grandes princípios que 

sustentam até hoje a ideia de direitos humanos: liberdade, 

igualdade, fraternidade e diversidade. 

Art.1 - Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e 

direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em 

relação uns aos outros com espírito de fraternidade. 

Art. 2 §1 - Todo homem tem capacidade para gozar os direitos e 

as liberdades estabelecidas nesta Declaração, sem distinção de 

qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, 

nascimento ou qualquer outra condição. 

Os direitos humanos são universais e se aplicam a todos os 

homens e todas as mulheres, como também são interdependentes e 

indivisíveis. Muitas vezes, não se pode abrir mão de um direito 

sem prejudicar os demais. Do direito à alimentação sadia e à 

saúde, para uma criança, depende o seu direito à vida. Do direito à 

educação para crianças e adolescentes, depende o direito a um 

futuro digno. No caso das pessoas com deficiência, a 

acessibilidade ou o direito à reabilitação, por exemplo, podem 

permitir ou inviabilizar o exercício dos outros direitos: o acesso 

ao trabalho, à educação, ao lazer...  É nesse cenário que as 

políticas públicas de inserção de pessoas com deficiência em 

todos os aspectos da vida, com o auxílio da Tecnologia Assistiva 

(TA), ou apoio de técnicas, tornam-se relevantes. O Brasil 

também caminha nesta direção, o primeiro passo foi a lei 10.098, 

que estabeleceu normas gerais e critérios básicos para a promoção 

da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida. A efetivação e aprimoramento da legislação 

constituem uma pauta que tem sido capaz de mobilizar os esforços 

de entidades não governamentais, órgãos públicos, universidades 

e diversas instâncias. Inúmeras pessoas, associações de pessoas 

com deficiência e instituições no Brasil empenham-se nos mais 

variados campos para a maior autonomia, independência, 

qualidade de vida e inclusão social. 

2.4.  O Computador no Contexto Educacional 
As experiências com  a informática no Brasil iniciaram-se na 

década de 1970,  em sintonia com  o que já ocorria em outros 

países. Com o avanço das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) e a introdução de computadores nas escolas, 

uma ação fundamental que se fez, e ainda se faz necessária, é a 

formação e capacitação continuada dos professores quanto à 

utilização destas ferramentas computacionais em sua prática de 

ensino. A incorporação da  tecnologia  no contexto educacional 

vai além da disponibilização de computadores às escolas e implica 

essencialmente em mudanças educacionais que visem  

reposicionar os modelos tradicionais de educação, meramente 

instrucionais, começando pela formação continuada do professor. 

A tecnologia  na educação [...] enfatiza o fato de o professor  ter 

conhecimento sobre os potenciais educacionais do computador e 

ser capaz de alternar adequadamente atividades  tradicionais de 

ensino aprendizagem e atividades que usam o computador. [18]. 

O termo Informática Educacional, segundo [18], tem assumido 

diversos significados, dependendo da visão educacional e da 

condição pedagógica em que o computador é utilizado. O 

computador deve ser um recurso que transforma as práticas 

tradicionais existentes e não apenas um  instrumento que  repassa 

informações para as crianças. Para [19], “saber ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua 

própria produção ou a sua construção”.  É relevante que o 

professor crie condições e oportunidades para as crianças 

explorarem  seu potencial intelectual  nas diferentes áreas do 

conhecimento. Neste cenário não  há diferenças entre crianças 

ouvintes e crianças especiais/surdas, afinal, aprender pode (e 

deve) ser algo viável e divertido para todas as crianças. 

 

3. O EXPERIMENTO 
O experimento foi realizado em duas escolas da rede pública com 

processos de educação inclusiva não específicas para um  único 

tipo de deficiência, no entanto, como o foco para observação eram 

as crianças surdas, foi necessário buscar uma instituição 

específica, frente a dificuldade em encontrar escolas regulares da 

rede pública com processos de inclusão que tivessem crianças 

surdas regularmente matriculadas.   

Na primeira escola o prédio foi construído dentro dos padrões de 

acessibilidade e é totalmente climatizado, com capacidade para 

atender a 219 alunos do 1º ao 5º ano nos turnos da manhã e tarde. 

São nove salas de aula, um laboratório de informática, um de 

ciências, uma sala de leitura, um refeitório com cozinha industrial, 

uma quadra coberta, além de três salas de recursos e banheiros 

adaptados para portadores de necessidades especiais. Na segunda 

escola o prédio possui 25 salas de aula, sala da diretoria, sala de 

professores, um laboratório de informática, quadra de esportes, 

uma sala de leitura, um refeitório com cozinha industrial, uma 

quadra coberta, um parque infantil e uma pequena sala de aula 

transformada em sala de recursos para trabalhar com educação 

inclusiva. A terceira instituição foi o ambulátório de 

fonoaudiologia de um Hospital Universitário ligado ao Programa 

de Atenção à Saúde Auditiva que recebe crianças surdas que já 

passaram pela cirurgia de implante coclear ou encaminhadas pelas 

unidades básicas de saúde. O objetivo do tratamento no 

ambulatório da surdez é a aquisição da língua portuguesa na 

modalidade oral e escrita. No primeiro momento, o trabalho é 

focado para que a criança consiga desenvolver a fala, através do 

suporte terapêutico de consciência fonológica, de organização do 

português. Atualmente o laboratório atende cerca de 33 crianças, 

duas vezes por semana em sessões de 40 minutos para terapia 

fonoaudiológica e 40 minutos para aprendizagem da linguagem de 

LIBRAS.  

Na primeira insituição o experimento foi aplicado em uma das 

salas de recursos em seis grupos compostos por quatro crianças 

cada. Foram quatro grupos de observação na parte da manhã e 

dois grupos de observação na parte da tarde, totalizando vinte e 

quatro crianças entre especiais (encefalopatia, TDH, bipolaridade, 
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síndrome de down e autismo) e crianças não especiais. Os grupos, 

em média foram formados por duas crianças com necessidades 

especiais e duas crianças não portadoras de necessidades 

especiais. A aplicação do experimento foi sempre em dupla com 

duração média de trinta minutos. Houve uma dupla formada 

somente por crianças com necessidades especiais e uma dupla 

formada por crianças sem necessidades especiais, as demais 

duplas foram heterogênas. 

No estudo de caso [20] foi realizado uma experiência com escrita 

colaborativa, utilizando a tecnologia, no caso o Googledocs, que 

obteve como resultado bons níveis de aceitação e contribuição 

para o processo de aceitação e compreensão das diferenças entre 

crianças surdas e crianças ouvintes. Ainda tendo por parâmetro o 

apresentado no [20] é ressaltado a relação entre a língua oral e o 

processo de cognição e seu impacto no processo de inclusão e 

colaboração facilitado pelo uso da tecnologia, que contribuiu para 

a superação das diferenças existentes no processo de escrita 

gramatical. Desta forma, já há evidência de que o processo 

utilizando tecnologia, propicia uma relação mais harmoniosa e 

agradável para a inclusão entre surdos e ouvintes. 

No experimento deste estudo também houve a preocupação em 

propiciar a interatividade de forma harmoniosa e agradável como 

demonstrado a seguir: 

 

Figura 1: Experimento na Escola 1. 

Na segunda escola foi utilizada a sala de recursos específica para 

as crianças com necessidades especiais.  No dia marcado para 

aplicação do experimento, das sete crianças com necessidades 

especiais, estavam presentes quatro, sendo que duas delas não 

quiseram participar. 

 O experimento foi aplicado em uma dupla composta por uma 

criança autista e outra criança com déficit de aprendizagem, visto 

que nesta escola não havia criança surda regularmente 

matriculada.  Da mesma forma como ocorreu na escola anterior, 

foi propiciado liberdade para experienciar, após receber as 

orientações básicas para navegação. A dupla ficou bastante 

empolgada com a vivência, batendo palmas cada vez que o 

objetivo era alcançado, expressando a satisfação de forma nítida a 

cada conquista e descoberta. Também foi possível observar 

atitudes colaborativas uma vez que a dupla criou a oportunidade 

para que ambos pudessem participar de cada atividade apoiando-

se mutuamente. O experimento foi observado por quarenta 

minutos. O experimento foi acompanhado pela coordenação 

pedagógica, pela professora da classe especial e pela estagiária. 

Todas manifestaram verbalmente que a ferramenta contribui 

bastante não só para o processo de inclusão, mas também para 

trabalhar aspectos relativos ao processo de aprendizagem, atenção 

concentrada, coordenação motora fina e desenvolvimento 

piscomotor, bem como lateralidade e conceitos matemáticos de 

forma divertida.  

 

Figura 2: Experimento na Escola 2 

No Hospital Universitário o experimento foi aplicado em cinco 

grupos, totalizando doze crianças, todas surdas ou com deficiência 

auditiva e a maioria com implante coclear. As crianças estavam na 

faixa etária entre 4 e 10 anos. O experimento foi aplicado em 

duplas, trios e de forma individual e teve duração média de trinta 

minutos. O objetivo foi verificar se o instrumento se adequava aos 

propósitos para crianças surdas. A opção pela aplicação no 

ambulatório de fonoaudiologia ocorreu em função da dificuldade 

em localizar escolas da rede pública com processo de inclusão que 

tivessem crianças surdas regularmente matriculadas. Nesta 

experimentação houve o apoio de um intérprete surdo que falava a 

linguagem de sinais, coube a ele dar as orientações preliminares 

para utilização do experimento, visto que as crianças, em sua 

maioria, não possuiam oralidade e falavam a linguagem de sinais. 

Houve criança com maior e menor nivel de interatividade, 

interesse e compreensão, no entanto 90% delas interagiram, 

experimentaram e comemoraram as conquistas. Também nesta 

amostra foi possível observar, apesar da competitividade natural, 

atitudes colaborativas e de respeito a dificuldade do outro. Dos 

cinco grupos, três foram bem empolgados, um foi empolgado e 

um teve maior dificuldade de compreensão e interação, não 

conseguindo seguir a frente com as atividades.  

As crianças que já possuiam alguma familiaridade com 

computador, avançaram com maior rapidez, mas colaboraram 

tentando auxiliar o amigo.  

O grau de dificuldade e complexidade de cada desafio/jogo 

também foi aumentando conforme a criança vencia as etapas 

propostas no experimento.  

 
Figura 3: Experimento no Hospital Universitário 

 

Segundo o artigo [21] os surdos encontram dificuldades com a 

linguagem escrita gramatical da língua portuguesa, uma vez que 

sua língua mãe, em maioria, é a linguagem de sinais, no caso do 
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Brasil, LIBRAS, pois a percepção e representação do mundo 

ocorre através dos meios visuais e gestuais. Neste sentido, o uso 

da tecnologia e dos jogos contribui para minimizar esta 

dificuldade e gerar caminhos de aproximação através da 

colaboração mútua.  Neste mesmo artigo há uma citação que 

segundo [22] há necessidade em rever a forma de aprendizagem e 

geração de interesse pelos alunos em sala de aula, quando se trata 

de inclusão envolvendo surdos, visto que o gestual é de extrema 

relevância, desta forma o potencial pedagógico oferecido através 

dos jogos descortina novas oportunidades criativas e facilitadoras 

tanto para o processo de aprendizagem quanto para o processo de 

inclusão. 

 

4. O PROTÓTIPO 
O protótipo propôs cinco desafios, sendo que um foi 

especialmente pensado e desenvolvido para que duas crianças 

joguem simultaneamente de forma colaborativa. O aplicativo 

escolhido para o desenvolvimento do protótipo foi desenvolvido 

para que profissionais iniciantes e mais experientes criem jogos 

em diversas plataformas, em uma velocidade mais rápida e de 

baixo custo. Permite o desenvolvimento de conteúdo desde a 

criação de protótipos, como o livro interativo apresentado neste 

estudo, até jogos comerciais bem mais elaborados. Para esta 

criação foi usada a versão “free” que possui limitações. A versão 

completa disponibiliza uma infinidade de recursos e 

aplicabilidades nas mais diferentes plataformas: Windows, Linux, 

Mac, Play-station, Xbox, tecnologias móveis dentre outros [23].  

 

 

Figura 4 – Tela inicial do aplicativo  

A construção do protótipo exigiu várias etapas e passos a serem 

seguidos. Na figura 5 é demonstrado um exemplo de construção 

de uma “room”, que pode ser compreendida como o cenário de 

cada página do protótipo. Neste exemplo, a capa incluindo botão 

para narração oral. Para a construção do protótipo foram 

desenvolvidas cerca de vinte “rooms”. 

 

 

Figura 5 – Tela  exemplo de “room” 

 

Ainda para cada “room” foi necessário inserir todos os itens que 

faziam parte do cenário como tocadores de sons, objetos 

dinâmicos reativos e interativos, controles de avanço e regresso de 

páginas e seus respectivos textos etc. Para cada um deles há um 

passo de programação específico conforme exemplo 

demponstrado na figura 6.       

        

 
Figura 6 – Tela exemplo de inserção do texto na room 

 

Após especificação de todas as “rooms” foi preciso, para cada 

uma delas programar as funcionalidades específicas, no caso 

exemplificado da figura 7, trata-se da programação para o jogo do 

grilo que pula. Nesta etapa, o conhecimento básico de lógica de 

programação é importante uma vez que cada funcionalidade exige 

um (ou vários) comando(s)  diferenciado(s). 

 

 

Figura 7 – Tela exemplo programação das funcionalidades de 
jogo 

Neste jogo a criança deve desviar o grilo dos monstrinhos azuis, 

utilizando as setas para cima, para baixo e para os lados, desta 

forma, além dos aspectos lúdicos são trabalhados percepção de 

espaço, movimento, matemática (contar quantos monstrinhos o 

grilo pula), atenção concentrada, lateralidade (direita e esquerda e 

para cima e para baixo) e controle psicomotor. Para que a criança 

passe para a fase seguinte precisa conquistar 15 pontos. Cada vez 

que o grilo pula pula é atingido pelo monstrinho azul a contagem 

zera e começa tudo de novo. Também é possível trabalhar 

questões relativas a ansiedade, afetividade, paciência, inteligência 

e controle emocional. 

Após todas as telas e funcionalidades estarem programadas foi 

necessário programar o site para que o aplicativo pudesse rodar 

sem problemas, conforme exemplo da figura 8. 
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           Figura 8 – Tela exemplo programação para o site.    

 

4.1. Requisitos Funcionais 
O objetivo foi desenvolver um protótipo simples de um livro 

interativo, com base na literatura infantil que contribuisse para o 

processo de educação inclusiva. O público alvo foram as crianças 

na faixa etária de 3 a 10 anos com e sem necessidades especiais. 

Para que o protótipo tivesse os requisitos educacionais previstos e 

atendesse aos propósitos do estudo foi necessário pensar em cada 

etapa e objetivo a ser alcançado junto ao público alvo. Foi 

necessário rever a história e avaliar de que forma poderia ser 

inserida numa ferramenta tecnológica que pudesse ser aplicada no 

contexto educacional visando a observação proposta referente ao 

processo de educação inclusiva de forma colaborativa, bem como 

quais as funcionalidades que deveriam ser inseridas. A 

funcionalidade básica necessária é: navegação nas páginas (ir e 

voltar); inserção de narração; inserção de acessibilidade; 

interatividade controlada; utilização das setas como controle 

(direito); utilização das teclas WASD consagradas entre os 

jogadores como controle (esquerdo). 

Os aspectos não-funcionais levados em consideração para a 

elaboração do protótipo foram: facilidade de uso; tipo de interface 

desejada; público-alvo; hardware e software alvo; qualidade; 

tolerância a falha; desempenho; segurança; custo; uso de padrões; 

aspectos legais; integração com outros produtos; requisitos de 

instalação; riscos aceitáveis. 

O protótipo foi desenvolvido para ser utilizado de forma “on line” 

visto que propicia os recursos de acessibilidade em ambiente 

microsoft windows de forma simples e autônoma. O recurso para 

acessibilidade escolhido foi um aplicativo específico de 

acessibilidade, cuja licença de uso foi cedida e está preparada para 

funcionar de forma compatível com os principais navegadores, 

seja para computadores ou dispositivos móveis. A solução é capaz 

de traduzir textos do português para LIBRAS e de converter 

português escrito para voz falada no Brasil, oferecendo às pessoas 

com necessidades especiais a possibilidade do entendimento dos 

textos na internet: Transforma textos escritos em voz; Traduz 

textos em português para Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS; 

Não há necessidade de instalação de plug-ins ou recursos 

adicionais; personagem 3D; alta qualidade de tradução com 

controle de velocidade; modo inteligente para solucionar 

ambiguidades linguísticas; cadência e naturalidade na 

apresentação dos sinais em LIBRAS; aparência uniforme do 

personagem, não ocasiona interferência ou necessidades de 

adequações no site.; o usuário pode selecionar apenas uma 

palavra, uma frase ou todo o texto para leitura ou tradução; é 

aderente aos padrões internacionais do W3C; suporta os formatos 

de texto em HTML, PDF, DOC, e outros. 

 

4.2. Requisitos Tecnológicos 
Foi disponibilizado acesso a um site específico: Online (com 

narração e jogos)1 e Libras (sem narração com jogos)2. Através 

do acesso ao site é possível conhecer o livro interativo digital, 

navegar e realizar os desafios. Como plano B, também foi 

preparado um arquivo executável que pode ser inserido no 

computador que possua ambiente windows funcionando de forma 

off-line, no entanto, neste caso, perde-se os recursos de tecnologia 

assistiva que só funcionam on line. 

Uma questão relevante para testar os requisitos educacionais e 

funcionais do protótipo foi a realização da pré-validação. Após o 

desenvolvimento de cada jogo foi testada a atratividade, o 

interesse e o alcance dos objetivos educacionais com duas 

crianças ouvintes na faixa etária dos 3 aos 5 anos em seu ambiente 

familiar. A reação de ambas foi um interesse grande em ouvir a 

história e depois da assimilação trabalhar a acomodação e os 

aspectos cognitivos da aprendizagem através de várias perguntas. 

Os jogos foram um sucesso gerando uma aprendizagem lúdica e 

ações de afetividade, interação social e colaboração entre as 

crianças que queriam ficar brincando com a ferramenta 

continuamente. Este processo de pré-validação foi relevante para 

nortear se as estratégias escolhidas atendiam minimamente os 

própositos de observação sugeridos ao estudo. 

A coleta de dados foi realizada através de observação direta, com 

o mínimo de interferência possível, foram fornecidas apenas as 

orientações básicas para a navegação e exploração da ferramenta. 

O processo foi registrado através de formulário previamente 

preparado. Ao longo da aplicação do experimento foram 

realizadas pequenas anotações, de forma a não perder questões 

relevantes. Ao final de cada grupo foram registrados os 

comportamentos observados. Cada grupo amostral de crianças 

experenciou o protótipo em média por trinta minutos uma única 

vez. 

 

4.3. Requisitos Educacionais 
Neste estudo o respaldo científico foi atrelado às teorias de 

aprendizagem propostas por Jean Piaget, Lev Vygotski e Henri 

Wallon, que fundamentaram os jogos do protótipo. 

Para Piaget [6], o conhecimento se dá por descobertas que a 

própria criança faz e na fase dos dois anos até sete anos a criança 

tem o seu olhar cognitivo em aspectos mais atraentes. É um 

momento de descoberta e por esta razão o objeto de aprendizagem 

                                                                 

1 

http://www.dinergia.pro.br/_cofre/sapolele/Aplicativos/Sapo_Lele

_Online/index.html  

2 

http://www.dinergia.pro.br/_cofre/sapolele/Aplicativos/Sapo_Lele

_Libras/index.html 
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precisa ser atrativo e fazer uso da linguagem, dos símbolos e 

imagens mentais, levando em consideração aspectos relativos aos 

processos de assimilação e acomodação propostos por Piaget. 

Atendendo a esta premissa o livro é bastante colorido, possui 

recursos de narração, leitura e acessibilidade que propiciam mais 

independência e possibilidade de exploração e descoberta 

individual e coletiva.  Ainda segundo Piaget, para existir 

aprendizagem, é obrigatório que exista um processo de 

acomodação que propicie uma reestruturação cognitiva em busca 

de novo equilíbrio. A este processo Piaget chamou de 

equilibração majorante e o considera fator preponderante na 

evolução, no desenvolvimento mental e na aprendizagem. No 

protótipo a equilibração majorante ocorre, por exemplo, no 

desafio dos relógios onde os gravetos alteram a hora dos relógios 

cada vez que a criança clicar nos olhos do Sapo, permitindo que 

seja explorada a aprendizagem do conteúdo visto inicialmente na 

história em situações inesperadas e diferentes a cada jogada e em 

cada relógio. 

 

Figura 9 – Desafio dos Relógios 

Para [7] o desenvolvimento cognitivo só ocorre através do 

contexto social, histórico e cultural, ou seja, através de um 

processo interativo entre a criança e o meio com a utilização dos 

instrumentos e símbolos e não através de estágios de 

desenvolvimento como defendia Piaget.  A teoria desenvolvida 

por [7] é apoiada na concepção da interação para a elaboração de 

conhecimento (zona de desenvolvimento proximal), o qual é 

oriundo das relações sociais, para ele o relacionamento 

interpessoal faz toda a diferença. No caso de crianças surdas o 

processo de linguagem é diferente do processo de linguagem de 

crianças ouvintes, cujo sistemas possuem dimensões distintas, no 

entanto, para ele é possível gerar aprendizagem através da 

interação entre elas na zona de desenvolvimento proximal, visto 

que, quando crianças são colocadas para interagir num contexto 

social, sem a interferência de adultos, encontram formas de 

comunicação específicas e interagem buscando instrumentos que 

sejam afins para todas. No protótipo esta teoria este presente na 

observação e interação deste com as crianças em seu ambiente 

escolar, a forma como agiram, como descobriram e como 

interagiram neste contexto seja através da história em si, seja na 

utilização e aplicação dos desafios ou no intercâmbio de 

significados, dentro da zona de desenvolvimento proximal. 

Interação e intercâmbio implicam que todos no processo de 

ensino-aprendizagem tenham a oportunidade de se expressar e 

isso foi propiciado ao longo de todo o protótipo, como por 

exemplo no desafio do desenho livre, onde a criança pôde 

expressar livremente seu pensamento através do desenho e do uso 

das cores, podendo apagar, recomeçar, recolorir e até construir 

colaborativamente um desenho com outras crianças. 

 

 
Figura 10 – Desafio dos Desenhos 

Wallon [8] acredita que não há pensamento sem linguagem, já que 

esta seria o suporte daquele e também atribui valor significativo 

ao contexto e aos relacionamentos sócio-afetivos e culturais. Para 

ele a cultura é o produto da atividade humana e, ao mesmo tempo, 

ela constitui o processo de desenvolvimento cognitivo. Ele afirma 

que o desenvolvimento da criança se dá através das relações e 

interações que ela estabelece com outras crianças, logo, se estas 

interações não acontecerem, ou forem diferenciadas, dificultam o 

processo de inclusão. A teoria de [8] está presente nos aspectos 

que promoveram a afetividade, o movimento, a inteligência e a 

formação do eu.  Um exemplo de aplicação desta teoria no 

protótipo foi o desafio das borboletas onde duas crianças precisam 

simultaneamente fazer com que as borboletas se encontrem sem 

serem atacadas pelos monstrinhos azuis. O desafio propiciou 

trabalhar os aspectos defendidos e promovidos por [8]. 

 

 
Figura 11 – Desafio das Borboletas 

Diante do exposto, em termos de requisitos educacionais o 

protótipo foi baseado e trabalhou com a construção do 

conhecimento [6]; a interação social [7] e a afetividade [8]. O 

protótipo também apresentou questões educacionais relativas a 

percepção de construção da escrita e linguagem, percepção de 

espaço e movimento, matemática, atenção concentrada e 

desenvolvimento psicomotor, presentes no contexto da própria 

história, no desafio da tartaruga onde a criança não pode deixar 

que os monstrinhos azuis acertem a tartaruga Jujuba, precisam 

alcançar 15 pontos para que seja liberado o próximo desafio. A 

tartaruga anda da esquerda para a direita com o uso das setas. 

Neste desafio é trabalhado além da diversão e alegria, aspectos 

relativos a lateralidade (direita e esquerda), atenção concentrada e 

o desenvolvimento psicomotor. Já  no desafio do grilo pula pula a 

criança deve desviar o grilo dos monstrinhos azuis, utilizando as 

setas para cima, para baixo e para os lados, desta forma, além dos 

aspectos lúdicos são trabalhados percepção de espaço, 

movimento,  matemática (contar quantos monstrinhos o grilo 
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pula), atenção concentrada, lateralidade (direita e esquerda e para 

cima e para baixo) e controle psicomotor. Para que a criança passe 

para a fase seguinte precisa conquistar 15 pontos. Cada vez que o 

grilo pula pula é atingido pelo monstrinho azul a contagem zera e 

começa tudo de novo. Também é possível trabalhar questões 

relativas a ansiedade, afetividade, paciência, inteligência e 

controle emocional. 

 

5. RESULTADOS  
Conforme levantado no estudo diante da amostra total de 40 

(quarenta) crianças participantes do experimento, 73% eram 

portadoras de necessidades especiais, sendo: 

 

Tabela 1 – Distribuição da Amostra 

 % T 

sem neces. esp. 27,5 11 

surdos 30 12 

autista 5 2 

down 5 2 

TDH 5 2 

bipolar 12,5 5 

encefalopatia 15 6 

     
100,00  

40 

 

O estudo teve por objetivo a observação “in loco” da aplicação de 

ferramenta tecnológica livro interativo digital, visando a 

observação das seguintes questões: 

 A literatura infantil, com uso de tecnologia assistiva, pode 

contribuir para o processo de educação inclusiva, de forma 

lúdica e colaborativa entre crianças ouvintes e crianças 

surdas, através de experimentação prática com uso de 

tecnologia num livro interativo digital; 

 Observar se as crianças ouvintes participam espontânea e 

colaborativamente das ações digitais com as crianças 

especiais/surdas favorecendo o processo de inclusão; 

 Levantar os aspectos “positivos” e “negativos” do uso deste 

instrumento e da junção literatura+tecnologia como possíveis 

potencializadores do processo para a educação inclusiva. 

A coleta de dados se deu através da observação “in loco” da 

aplicação do instrumento e do preenchimento de fichas de 

observação previamente preparadas cuja intenção foi averiguar: 

interesse pelo livro digital; manuseio e acesso as funcionalidades 

apresentadas; interesse pela história; impacto dos desafios/jogos; 

aprendizagem cognitiva; interação social; ações relativas a 

afetividade, inteligência e movimento e o processo de inclusão 

(aceitação das diferenças).  

Após a consolidação da coleta de dados, é possível inferir 

tendências: a questão da literatura estar atrelada a uma ferramenta 

tecnológica de forma assistiva, foi explorada  num  nível de 

adequação satisfatório, visto que despertou a atenção e o 

interesse, variando o tempo e a velocidade com que cada dupla de 

crianças se dispunha a ouvir a narração;  algumas  crianças 

especiais  tem menos paciência não conseguindo se concentrar por 

muito tempo numa mesma atividade, logo desviaram a atenção, 

principalmente quando aparecia um  nível de dificuldade, motora 

ou intelectual que não estivessem dispostas a enfrentar no 

momento, mesmo com  o incentivo e a colaboração de outra 

criança;  o fato do experimento ter sido aplicado em duplas 

também  foi percebido como  satisfatório uma vez que as 

habilidades de uma criança auxiliaram  no processo de 

aprendizagem e participação da outra criança;  houve momentos 

em que as crianças não especiais tinham maior habilidade e 

momentos em que o inverso também  ocorreu, o que contribuiu 

para o processo de aceitação e auto-estima; bem como de 

compreensão e aceitação das diferenças,  algumas crianças 

tiveram o interesse despertado justamente quando se sentiram 

mais desafiadas. 

Durante a coleta de dados foi possível observar como as crianças 

sentem atratividade pela tecnologia e como este instrumento, de 

fato, pode contribuir de forma potencial para a inclusão, pois 

propiciou a troca e a interatividade no contexto social no qual as 

crianças estiveram envolvidas, além de trabalhar vários aspectos 

relativos ao desenvolvimento social e psicomotor de forma lúdica 

e harmoniosa. Em todas as duplas da amostra repetiu-se a cena da 

espontâneidade na colaboração, no ensinar, no jogar junto, no 

alcançar o objetivo, no comemorar as conquistas. A cena de 

segurar na mão e explicar onde aperta e como se faz foi uma 

constante. Apesar da presença de alguma competitividade natural, 

o nível de colaboração que a ferramenta tecnológica propiciou foi 

plenamente compartilhado pelas crianças. Ficou demonstrado que 

a questão da tecnologia atrai o interesse da criança seja ela 

portadora de necessidades especiais ou não, em vários momentos 

as crianças que não estavam participando do experimento 

sentiram-se atraídas e curiosas e se aproximaram das demais 

crianças. Os jogos parecem ter a magia de aproximar de forma 

atrativa quem esta por perto, pois a diversão e o desafio 

proporcionados acabam por contagiar todos os que estão inseridos 

no contexto. As crianças riram, bateram palmas, se abraçaram, 

comemoraram e, as vezes, se desentenderam, mas logo focavam 

novamente no que desejavam. As limitações individuais, 

 

Figura 12 – Comparativo da Amostra - Itens de 
Observação (nº absoluto) 
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delimitaram até onde cada criança conseguiu chegar, com ou sem 

colaboração, o fato é que em torno de 70% da amostra passou 

pelos quatro desafios propostos; 20% parou no desafio das 

borboletas e apenas 10% não ultrapassou o desafio do grilo 

pulante. No caso das crianças surdas houve alguns diferenciais a 

serem pontuados: 

Figura 13 – Comparativo da Amostra - Itens de Observação 
(nº absoluto) 

Houve muita curiosidade e interesse pelo livro digital, no entanto, 

a história era muito longa; o ideal é que, para este público, seja 

menor, com mais imagens e menos texto; a presença de um 

intérprete de LIBRAS foi importante para o entendimento e 

manuseio das funcionalidades apresentadas; as crianças 

acostumadas ao uso de tecnologia tiveram maior facilidade do que 

as que não a utilizam com frequência; apesar da compreensão do 

que deveria ser executado, em alguns casos houve dificuldade de 

coordenação motora, embora não tenha sido um impedimento. 

O aplicativo escolhido para acessibilidade é bom para textos 

curtos, mas no caso de histórias mais longas, como ele faz um tipo 

de soletração, ficou cansativo e um pouco diferente do que as 

crianças estão habituadas com relação ao significado dos gestos; a 

tradução da história em LIBRAS seria uma opção, mas as crianças 

menores não tiveram muita paciência, devido ao tamanho extenso. 

Quando a história foi apresentada de forma resumida e 

contextualizada fez mais sucesso e gerou audiência e interação. 

 

6. CONCLUSÕES 
O processo para experimentação do protótipo foi árduo e houve 

dificuldade em ter acesso às escolas de redes públicas que 

tivessem surdos regularmente matriculados em seus quadros para 

aplicação do experimento o que fez recorrer ao ambulatório de 

fonoaudiologia. Durante a execução deste estudo houve o acesso a 

muitos textos e artigos, bem como conversas com algumas 

pessoas que reforçaram a questão da barreira da língua oral e 

gestual como um possível dificultador deste processo.  De fato, ao 

aplicar o experimento no Hospital Universitário foi possível 

constatar que faz diferença para o processo de comunicação com 

as crianças surdas não oralizadas o conhecimento da linguagem de 

sinais. Já com as crianças bilingues (gestual e oral) a comunicação 

fluiu com mais liquidez, na verdade, é um processo similar ao de 

uma criança estrangeira que vai para um outro país e não domina 

a lingua que se fala. 

O mundo, em maioria se comunica através da oralidade o que gera 

uma barreira para a criança surda que utiliza o gestual. O uso da 

tecnologia facilita este processo na medida em que as barreiras 

são quebradas uma vez que é possível aplicar gestual e oralidade 

simultâneamente facilitando a quebra de paradigmas. Interessante 

foi observar que com as demais crianças com diferentes 

necessidades especiais, o processo é similar, no entanto as 

barreiras não são a língua, mas outras tais como a mobilidade, a 

cognição, a interação. 

Trabalhar em duplas e/ou trios propiciou a observação sobre 

como as crianças lidam com as diferenças e com o processo de 

inclusão de forma bem mais natural do que os adultos. Na 

verdade, com o uso da tecnologia, as diferenças acabam por ser 

mais colaborativas visto que permitem que cada criança expresse 

o seu melhor e auxilie a outra em seu processo de descoberta e 

conquista que se tornam mútuos. 

Tabela 2 – Pontos Positivos e Oportunidades de Melhorias 

Pontos Positivos Oportunidades de 
melhorias 

Uso da literatura infantil Tamanho e contexto da 

história 

Uso da tecnologia Ambiente Offline 

Uso de jogos Opções de parar; 

recomeçar; escolher 

Uso de interação  

Uso de colaboração  

Desperta o interesse  

Mantém a atenção concentrada  

Facilita a aprendizagem  

 

Após as observações e leituras realizadas a conclusão é que a 

literatura infantil atrelada à tecnologia, através do uso dos livros 

interativos digitais pode contribuir de forma motivacional para 

incentivar mudanças de comportamento facilitando o processo de 

inclusão entre os envolvidos. 

 

6.1. Trabalhos Futuros 
Este estudo não esgota o assunto e sugere alguns estudos futuros 

que podem ser interessantes e complementares: 

 Realizar um protótipo exclusivo na linguagem de sinais 

compreendida pelos surdos e observar o processo de 

inclusão junto aos ouvintes num processo inverso; 

 Realizar um protótipo desenvolvido com a participação 

e com sugestões colhidas diretamente e em parceria com 

o público alvo: crianças ouvintes e crianças 

especiais/surdas; 

 Realizar o experimento de forma continua numa 

instituição e acompanhar o desenrolar do processo de 

inclusão e utilização da ferramenta pelo período mínimo 
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de 3 a 6 meses, gerando oportunidade de coleta de 

dados quantitativos mais específicos, dentre outros. 
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ABSTRACT 
This article is a case study on forms of communication 

through TUIM platform. The case study was conducted 

in FAETERJ -Rio, structured questionnaires were used 

as analysis of instrument problems raised; and Ms- excel 

application to tab diodes . Based on the results, resources 

were presented TUIM the platform and the level of 

satisfaction of its users as its usability and proposed to 

the problem. Finally, it is expected with the introduction 

of this instrument identify vulnerabilities that make the 

TUIM platform users have not met their full satisfaction 

with the form of communication of educational 

institutions. 

RESUMO 
Este artigo trata de um estudo de caso sobre formas de 

comunicação através da platforma TUIM. O estudo de 

caso foi realizado na FAETERJ-Rio. Foram utilizados 

questionários estruturados como instrumento de análise 

dos problemas levantados; e o aplicativo Ms-excel, para 

tabulação de dados. Com base nos resultados obtidos, 

foram apresentados recursos da plataforma TUIM e o 

índice de satisfação de seus usuários quanto a sua 

usabilidade e proposta para o problema. Por fim, espera-

se com a apresentação deste instrumento, identificar 

pontos vulneráveis que fazem com que os usuários de 

plataforma TUIM não tenham atendido sua plena 

satisfação quanto à forma de comunicação de instituições 

de ensino. 

KEYWORDS 

Tuim. Plataform. Comunication 

PALAVRAS-CHAVE 

Tuim. Plataforma. Comunicação 

1. INTRODUÇÃO 
A tecnologia sendo produzida e situada em um tempo e 

espaço predeterminados potencializa usos e efeitos 

distintos na vida social e nas relações construídas e 

estabelecidas, sendo, ao mesmo tempo, determinante e 

determinada pelos fins e objetivos a se propõem. Tanto 

o professor quanto o aluno na condição de sujeitos são 

construtores de suas realidades e, por conseguinte, das 

apropriações e subordinações ao meio e aos 

instrumentos independentes de sua natureza ou função. 

A despeito de desencadearem procedimentos 

tradicionais característicos das habilidades, domínios e 

competências, por vezes aquém das condições reais de 

existência, convivem com atualizações constantes das 

ferramentas e das finalidades de uso dos artefatos 

tecnológicos, sendo cotidianamente surpreendidos, com 

novas alternativas que forjam o repensar de concepções 

e práticas, e que imprimem outras possibilidades de 

mediações. Nessas circunstâncias se inscrevem as redes 

educativas enquanto artefato tecnológico com potencial 

para redimensionar as relações e os processos de 

ensinar e aprender em diferentes ambientes e espaços. 

Com a popularização da Internet alicerçada pelas 

tecnologias da informação e da comunicação (TIC), a 

facilidade de acesso e de uso diário por diversos 

sujeitos em ambientes específicos, com diferentes 

finalidades, abriram-se diversas opções de 

aprendizagem dinâmica e interativa. A apropriação e 

exploração de tais ferramentas comunicacionais tem se 

estendido a múltiplos domínios, principalmente como 

ferramenta de comunicação, com interesses e 

motivações sejam sociais, econômicos, políticos ou 

educacionais. As redes sociais educativas originadas no 

seio da internet despontam como um fenômeno que, 

aparentemente tende a revolucionar as formas de 
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relações, espaços e tempos no contexto da globalização, 

fenômeno, intitulado virtual.  

O mundo virtual nunca esteve tão presente: são tantas as 

nomenclaturas sobre a temática que hoje encontramos.  

"Realidade virtual" se refere hoje, apenas àquilo que 

não identificamos como real ou material, e que, embora 

afete nossas vidas, o faz apenas através da imaginação, 

do cognitivo. Difícil o entendimento de tal definição 

aparecer tanto nas mídias, no meio científico, e até em 

nosso cotidiano, são vários os termos que empregamos 

no contexto virtual, por exemplo: "realidade virtual" e 

escola virtual, outros termos aparecem em quase todas 

as áreas de atuação de nossa vida.  

A virtualização contempla o entendimento de uma 

emulação usado por software, de um determinado 

objeto físico. No clássico livro sobre o virtual de Pierre 

Lévy, há uma apresentação de como é “fácil e 

enganosa” a oposição entre real e virtual, defendendo 

que o virtual, na verdade, se opõe ao atual, na medida 

em que tende a atualizar-se, sem chegar, contudo, a uma 

concretização efetiva.   

“Contrariamente ao possível, estático e já 

constituído, o virtual é como o complexo 

problemático, o nó de tendências ou de forças 

que acompanha uma situação, um 

acontecimento, um objeto ou uma entidade 

qualquer, e que chama um processo de 

resolução: a atualização”
[2]

. 

 A virtualidade que de certa forma contempla e muito o 

campo da informática, não é exclusividade dela, 

imaginemos algumas intervenções que foram feitas no 

decorrer de nossas vidas, como por exemplo, a inserção 

de algum medicamento que certamente altera o curso 

normal de funcionamento de nosso corpo, uma tinta de 

cabelo, unhas falsas, óculos, enfim, um hipercorpo da 

humanidade, assim concebido por Lévy: “estende seus 

tecidos quiméricos entre as epidermes, entre as espécies, 

para além das fronteiras e dos oceanos, de uma margem a 

outra do rio da vida” 
[1,2]

. Diante do fenômeno 

virtualização, outros foram criados e hoje fazem parte de 

nossa rotina.   Outros fenômenos forma surgindo tendo 

como base estrutural a Internet apresentado por alguns 

autores, como “Cibercultura”
 [2]

, “Sociedade da 

Informação”
[3]

, um mundo sem determinação de tempo e 

espaço, sem barreiras para comunicação mundial, ofertas 

de serviços e produtos nunca antes presenciados pela 

humanidade, neste mundo o espaço físico deixa de ser 

uma barreira para a comunicação o excesso de 

informações é o maior já presenciado até então.  Não há 

dúvidas que progresso tecnológico, que tem ocorrido 

nestas últimas décadas na nossa sociedade, que hoje 

temos acesso à informação mais rapidamente, é também, 

uma forma que os indivíduos têm de se comunicar 

mesmo a longas distâncias, de estarem informados do 

que acontece no mundo inteiro sem sair das suas casas, 

mas a produção publicada nem sempre é de qualidade ou 

confiável, os vários canais de comunicação são diversos, 

a seleção da informação para comunicação a grupos 

sociais passou a ser de grande importância em todos os 

aspectos, seja no aspecto profissional ou acadêmico.  

Diante desse cenário, algumas propostas para auxiliar 

propõem a criação de um software que inicialmente foi 

testado num estudo de caso na FAETERJ-Rio.  

A FAETERJ-Rio, unidade de educação superior mantida 

pela FAETEC, tem como objetivo formar profissionais 

qualificados em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

de Informação, apto a desenvolver aplicações de média e 

alta complexidade, que exige uma constante atualização 

para inserção e permanência no mundo do trabalho com 

consciente da sua responsabilidade na sociedade. Neste 

contexto, apresentamos como proposta de trabalho de 

conclusão de curso, um sistema de informação que 

organize e direcione as informações de acordo com 

temas e assuntos de interesse de um discente, intitulado 

Tuim, um sistema que fornece uma plataforma 

acadêmica colaborativa onde os usuários, que tem como 

objetivo principal permitir aos discentes selecionar 

informações de seu interesse, ao passo que contribuem 

com novas publicações que possam interessar aos 

demais. Este artigo está organizado de forma a 

apresentar, além desta introdução, os recursos e os 

métodos utilizados na pesquisa; os resultados obtidos, 

abrangendo a concepção, os objetivos, as características 

e o funcionamento do sistema e sua aplicação no estudo 

de caso; as experiências durante a implantação e no 

decorrer do uso; a sua avaliação; e, por fim, a conclusão 

e as recomendações. 

1.1 Objetivo Geral 
Analisar o uso de uma ferramenta de comunicação em 

processos formativos de ensino-aprendizagem de alunos 

e professores na Superior.  

1.2 Objetivos específicos 
Realizar um estudo de caso, sobre o processo de 

comunicação em ambientes virtuais de aprendizagem, 

com ênfase nas possibilidades de uso das redes sociais 

em um curso de Análise de Sistemas informatizados e, 

segundo a percepção de alunos, em uma escola pública 

de Educação Superior. Conhecer os fundamentos da 

Cultura Digital, dos artefatos tecnológicos e das 

Tecnologias da Informação e Comunicação, com a 

consequente aplicação em processos formativos. 

2. METODOLOGIA E APRESENTAÇÃO 
DE RESULTADOS 
A execução do projeto em questão envolveu além do 

levantamento bibliográfico sobre o tema, a 

documentação do software, implementação do sistema e 
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o estudo de caso.  O Estudo de caso realizado na 

Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio 

de Janeiro, FAETERJ-Rio, unidade da rede FAETEC, 

feita com duas turmas de alunos do curso de análise de 

sistemas, contemplando cinquenta e seis participantes 

(56), para aperfeiçoar o sistema e testar usabilidade e 

metodologia recursos. O estudo aconteceu no período de 

2 a 30 de outubro. Num primeiro momento foi explicado 

aos participantes o projeto, objetivos e como seria a 

participação de todos.  Foi elaborado um formulário, 

conforme tabela 1 para coletar as informações 

necessárias ao estudo de caso, dando prosseguimento foi 

liberado um link do sistema para que todos os 

participantes e professores envolvidos utilizassem o 

software. As tecnologias utilizadas foram a representação 

documental de análise de sistemas do software por 

diagramas de Classe, caso de uso, atividades e estado, 

além do modelo relacional, a figura 1 apresenta o 

diagrama de caso de uso, no intuído de demonstrar como 

o sistema interage com o sistema.  

 

Figura 1. Diagrama de Casos de Uso 

A descrição textual dos casos de uso é usada para 

detalhar todos os requisitos do sistema, contemplando 

todos os casos alternativos contidos nos mesmos. Na 

figura1 o caso de uso é formado por dois atores, usuário 

e administrador, o ator administrador poderá e cadastrar, 

recuperar senhas, renovar contas e excluir usuários, 

visualizar excluir comunicados, terá atributos para 

incluir, alterar ou excluir categorias. No que diz respeito 

aos atributos do usuário, será responsável por atualizar 

seus dados cadastrais, recuperar senha e excluir conta, 

poderá publicar, e visualizar comunicados, seu perfil 

permitirá alterar suas configurações de perfil.  As outras 

ferramentas/softwares usados foram: IDE NetBeans 8.0 

(ambiente de desenvolvimento integrado), linguagem de 

programação PHP e Banco de Dados MySQL, O 

software Vertrigo (VertrigoServ foi desenvolvido para 

criar um fácil e altamente profissional instalador 

de Apache servidor web - HTTP), PHP (linguagem de 

programação dinâmica),  MySQL (multithread, multi-

utilizador, SQL Database Management 

System), SQLite (sistema de gestão de bases de dados, 

de acordo com ACID), SQLiteManager  (ferramenta web 

based para gerir as bases de dados 

SQLite), PhpMyAdmin (ferramenta escrita em PHP para 

administrar as bases de dados MySQL)  foi utilizado 

para testes em servidor local.  

Uma vez funcionando para PC, o Tuim foi colocado em 

forma de aplicativo híbrido através do Adobe PhoneGap 

e hospedado no PhoneGap Build. (PhoneGap é um 

framework para desenvolvimento móvel) que permite 

desenvolver aplicativos híbridos, onde todo o 

desenvolvimento é feito em JavaScript, HTML5 e CSS3, 

e graças a sua API, tendo acesso aos recursos nativos do 

dispositivo. 

Tabela 1. Questões de 1 a 8 do questionário online. 

Questão Quant. % 

1. Já foi prejudicado devido à 

falta, ou falha, de comunicação na 

instituição? 

46 82% 

2. Conhece alguém que já foi 

prejudicado devido à falta, ou 

falha, de comunicação na 

instituição? 

45 80% 

3. É fácil se manter bem 

informado na instituição? 
30 54% 

4. Há precisão nas informações 

que circulam na instituição? 
40 71% 

5. Seria de interesse de um canal 

que selecionasse a informação de 

acordo com seu entrasse?  

50 89% 

6. É a favor da aproximação 

entre coordenadores, professores e 

alunos utilizando uma ferramenta 

tecnológica? 

46 82% 

7. É a favor do voluntariado para 

ajudar no processo de 

comunicação? 

55 98% 

8. Utiliza o e-mail com 

frequência? 
45 80% 

A tabela 1 apresenta as oito primeiras questões do 

formulário submetido a todos os participantes, neste 

objeto, tentamos analisar as seguintes variáveis: se a 

falha ou ausência de comunicação já prejudicou algum 

aluno, se o mesmo conheceu alguém que também tenha 

sido prejudicado, qual o grau de dificuldade em manter-

se informado na instituição, o interesse de uma 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

275

ferramenta focada em informações de interesse do aluno, 

a questão da aproximação de toda comunidade tendo 

como apoio uma ferramenta de comunicação, se seria 

voluntário nesse processo e com que frequência utiliza o 

serviço de e-mail, os quantitativos e respectivos 

percentuais estão contemplados na tabela 1. Os 

resultados são demonstrados no gráfico 1. A tabela 2 

apresenta a nona questão, cujo contexto foi focado no 

uso de ferramentas de comunicação, o resultado é 

demonstrado no gráfico 2. 

Tabela 2. Questão sobre uso de ferramenta específica 
para troca de mensagens. 

A nona questão do formulário teve como objetivo 

verificar que ferramentas eram usadas por alunos em dois 

contextos, o primeiro como característica principal a 

troca rápida de mensagens, conforme tabela 2, o 

aplicativo Whats App, foi informado como a ferramenta 

mais usada, como justificativa os alunos mencionaram a 

criação de grupos, a facilidade e por ser hoje o aplicativo 

mais usado para esse contexto. Já no que diz respeito à 

troca de mensagens para envio e recebimento de 

documentos o e-mail foi a ferramenta mais usada. 

Conforme a tabela 3, a figura 1 apresenta a tela inicial do 

sistema usada pelos participantes do estudo de caso. 

 
Figura 2. Tela inicial do software Tuim. 

A figura 2 apresenta a tela inicial, interface onde 

usuários se cadastram e posteriormente acessam o 

sistema, as plataformas suportadas são Android e 

Windows Phone.  É possível determinar o perfil do 

usuário, como, discente, coordenador, docente direção, 

todo processo é enviado para o email do usuário 

interessado em participar da plataforma. Após cadastro 

de todos os alunos, todos os professores envolvidos no 

estudo de caso com intenção de testar o funcionamento 

do software e conseguir feedbacks que pudessem ajudar 

a melhorar o software entre sugestões e críticas. 

Tabela 3. Questão sobre uso de ferramenta específica 
para envio e recebimento de documentos. 

9. Qual a ferramenta de 

comunicação que você 

utiliza atualmente para se 

comunicar com colegas de 

turma? 

Troca de 

Mensagem 

(Envio/ 

recebimento 

de 

documento(s)) 

Whats App  40 71% 

E-mail  8 14% 

Skype 2 4% 

IMO 6 11% 

Totais 

Na tabela 3, a variável a ser mensurada foi a utilização 

da ferramenta que mais era utilizada pelos alunos para 

envio de recebimento de documentos, o e-mail foi 

assinalado como a mais usada sendo seguida pelo Skype, 

as demais não pontuaram, mostrando a justificativa dos 

participantes foi que outras ferramentas como Whats 

App e IMO, não são apropriadas para tal função. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO DO 
ESTUDO DE CASO. 

9. Qual a ferramenta de 

comunicação que você utiliza 

atualmente para se comunicar com 

colegas de turma? 

(Envio/ recebimento 

de documento(s) 

Whats App  0 

E-mail  42 

Skype 14 

IMO 0 

Totais 56 
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Nesse capítulo, estão descritas informações sobre o 

funcionamento efetivo do software, organizadas em: 

concepção, características e funcionamento; experiências 

e resultado do estudo de caso.  A concepção do estudo de 

caso teve como base a preocupação com as questões nas 

tabelas 1 e 2 anteriormente apresentadas na seção de 

metodologia e apresentação de metodologia deste 

trabalho, as quais conduzem à percepção de que o 

sistema atendeu seu objetivo de organizar a demanda de 

comunicados numa instituição, sendo assim, o projeto 

apresenta um relato das discussões e resultados 

apresentados.  

As características apresentadas foram contempladas, os 

percentuais informados estão na tabela 4. As oito 

primeiras questões contemplam a comunicação, aluno X 

instituição foi quanto ao uso da principal a falta ou falha 

de comunicação institucional prejudica o corpo discente, 

neste questionamento diversas variáveis são 

contempladas, listando algumas: o aluno acessou a 

informação em tempo hábil? Soube da informação por 

algum outro colega e não se certificou consultando a 

fonte?, Buscou os meios de comunicação da instituição? 

Essa discussão serviu de parâmetros para outras questões 

associadas à comunicação e responsabilidades por parte 

do aluno ou da instituição.  

Outra questão que chamou atenção foi a 7 sobre a 

possibilidade de contribuir voluntariamente para 

divulgação de informação, a plataforma tuim permite tal 

recurso, alunos podem contribuir divulgando informação 

para outros alunos, esse recurso foi muito utilizado no 

estudo de caso. Portanto, um dos recursos mais utilizado 

na plataforma foi o apresentado na figura 3, que 

possibilita o envio de um comunicado categorizado, por 

exemplo, categoria emergência, as categorias podem ser 

criadas ou customizadas, somente por perfis 

determinados pela direção ou responsável pela 

instituição.  

 
Figura 3. Tela de publicação de uma informação 

indexada por categorias. 

A figura 3. Apresenta a tela responsável pela publicação 

da mensagem, possibilitando o anexo de arquivos, com 

as categorias previamente incluídas e determinadas pelo 

responsável. Esse recurso permitiu aos participantes 

receberem informações somente da categoria 

selecionadas, isso permitiu ao usuário direcionar o seu 

interesse dentro da instituição. As telas apresentadas da 

plataforma foram as mais solicitadas e usadas no estudo 

de caso, com o feedback dos participantes algumas 

funções foram adicionadas e otimizadas, contribuindo 

para aperfeiçoamentos da plataforma.  

A plataforma permite o gerenciamento de usuário, em 

caso de algum abuso por parte de algum usuário o 

administrador pode excluí-lo, conforme figura 4.  

 
Figura 4. Tela de gerenciamento de usuários. 

No exemplo da figura 4, um exemplo de usuário é 

mostrado a edição de qualquer usuário é feita ao clicar 

sobre o nome desse usuário, o administrador visualiza os 

dados cadastrais do usuário; permite o envio de senha 

caso usuário esqueça, a opção renovar é possível 

aumentar o prazo de expiração da conta do usuário, a 

opção deletar permite a exclusão e em ordenar por o 

administrador ordena a lista por “Usuário”, “Perfil”, 

“Matrícula”, “E-mail” ou “Acesso” permitindo também a 

exibição de lista de usuários “Cadastrados” ou “Não 

cadastrados”. A figura 5 apresenta um comunicado 

publicado pelo administrador.  

 
Figura 5. Exemplo de comunicado publicado 

Após publicado é permitido pelo administrador 

visualizar dos dados cadastrais do usuário que publicou o 

comunicado, visualizar possíveis anexos permitindo o 

compartilhamento com o Google Drive na web; 
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Figura 6. Interface da página configurações 

Foi construída conforme a figura 6 uma página onde será 

possível configurar importantes funções da plataforma, 

como forma de recebimento de comunicados por 

categoria assinalando “Sim” ou em “Não”, é permitido 

visualizar usuários bloqueados, denunciados e 

comunicados importantes. 

Tabela 4. Nível de satisfação após utilizar a 
ferramenta Tuim. 

Ferramenta TUIM Quant % 

1. Atendeu o principal quesito de 

comunicar somente o que for de interesse 

do aluno? 

55 89

% 

2. Quanto ao aspecto da interface, 

classificaria como eficiente? 

47 84

% 

3. Foi fácil efetuar o cadastro na 

plataforma? 

55 98

% 

4. foi fácil cadastrar um comunicado? 50 89

% 

5. Você recomendaria o TUIM? 55 98

% 

Sobre os dados apresentados na tabela 4, foi atribuído 

um percentual de 89% por parte dos participantes no que 

faz referência ao principal objetivo da plataforma, outros 

aspectos foram focados mais na questão da usabilidade 

do ambiente, atualmente a plataforma está sendo testada 

para uso de deficientes visuais. 

5. CONCLUSÃO 
Este trabalho apresentou um relato da experiência de um 

estudo de caso em que a plataforma TUIM, foi utilizada 

como recurso de apoio a comunicação interna e externa. 

Esse projeto atingiu o seu objetivo, porque o software 

atendeu a comunidade do estudo de caso de forma muito 

satisfatória segundo os participantes, conforme tabela 4. 

de acordo com os resultados da auto-avaliação mostrou-

se satisfeita com a maneira pela qual as funções do 

software estavam sendo realizadas; contribuindo, assim, 

para que a melhora no processo de comunicação possa 

ser otimizado em qualquer instituição de ensino.   
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ABSTRACT 
Currently with the incorporation of new technologies for 

education, it has provided support to the processes of teaching and 

learning classroom inside. However, one of the concepts that has 

been taking force in these processes, has been the so-called virtual 

learning environments, which is part of the Virtual Laboratory, as 

a digital interactive space that enables students to demonstrate 

knowledge in context. With the use of virtual labs are promoted 

positive aspects in the student, such as the creativity, the curiosity, 

the motivation, the collaborative learning, among others. 

This article presents a classroom project of the subject 

Monohybrid Crosses the laws of Mendel, supported by ICT. 

Virtual 3D Laboratory was established as the central component, 

which was designed and implemented in whole during the 

development of this work. In addition, a case study is performed 

in the Fe y Alegría Educational Institution at Popular No. 1, from 

the Medellin City. 

RESUMEN 
Actualmente con la incorporación de nuevas tecnologías a la 

educación, se ha brindado apoyo a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en el interior de aula de clase. Sin embargo, uno de 

los conceptos que ha venido tomando fuerza en estos procesos, ha 

sido los denominados Ambientes Virtuales de Aprendizaje, entre 

los cuales se enmarca el Laboratorio Virtual, como un espacio 

interactivo digital que permite al estudiante demostrar 

conocimientos adquiridos en contexto. Con el uso de los 

Laboratorios Virtuales se promueven aspectos positivos en el 

estudiante, tales como, la creatividad, la motivación, la curiosidad, 

el trabajo en equipo, entre otros. 

Este artículo presenta un proyecto de aula del tema Cruces 

Monohíbridos de las Leyes de Mendel, soportado por TIC. El 

laboratorio virtual en 3D se constituye como el componente 

central de este trabajo, éste se diseñó y desarrolló en su totalidad 

durante el desarrollo de este trabajo. Adicionalmente se realiza un 

estudio de caso en la Institución Educativa Fe y Alegría Popular 

Nº1, de la Ciudad de Medellín. 

Palabras Clave 
Aprendizaje Colaborativo, Constructivismo, Cruces 

Monohíbridos, Laboratorio Virtual y TIC 

Keywords 
Collaborative Learning, Constructivism, Monohybrid Crosses, 

Virtual Laboratory ICT. 

1. INTRODUCCIÓN 
En el proceso de Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, 

los docentes se enfrentan a diferentes problemáticas, donde se 

vinculan algunos factores que impiden el aprendizaje, tales como, 

la utilización inadecuada del lenguaje y aspectos ontogenéticos, 

entre los cuales se destacan las tan conocidas DDA (Dificultades 

de Aprendizaje) en el estudiante.   

En las instituciones educativas se presenta la necesidad de mejorar 

la calidad de la enseñanza. En este sentido las nuevas tecnologías 

podrían jugar un papel determinante en el aula de clase,  

fortaleciendo el constructivismo, la creatividad, la motivación y el 

trabajo en equipo en el estudiante. Adicionalmente, las TIC 

(Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) 

contribuyen al mejoramiento de las prácticas docentes [2], ya que 

brindan herramientas ágiles como medios didácticos en el proceso 

docente educativo. 

El Laboratorio es una parte esencial en el proceso de enseñanza de 

las ciencias, ya que mediante éste se desarrollan competencias 

procedimentales (saber-hacer), las cuales son vitales para cumplir 

con los logros de un aprendizaje integral. Con el surgimiento de 

nuevas tecnologías audiovisuales emerge un concepto 

denominado Laboratorio Virtual, donde es posible observar 

fenómenos de las ciencias y cambiar los valores de las variables 

asociadas para determinar nuevos comportamientos del fenómeno. 

Los Laboratorios Virtuales permiten crear entornos visuales ricos 

en colores, sonidos y figuras, los cuales generan ambientes 

atractivos e impulsan la motivación del estudiante para lograr 

experimentar con los diseños allí expuestos y poder evidenciar un 

verdadero protagonismo durante su proceso de aprendizaje. En 

estos ambientes los estudiantes desarrollan actitudes y destrezas 

las cuales los procesos de pedagogía tradicionalistas no logran 

incorporar porque no responden a la creatividad e ingenio del 

estudiante vanguardista del siglo XXI [3].    

El Laboratorio Virtual permite al estudiante poder estar en un 

espacio que soporte y/o responde a sus creatividades y retos de 

imaginación, ya que en dicho ambiente puede diseñar, crear, 

añadir y ejecutar todo lo que a su modo de ver en un espacio 

convencional resulta ser imposible de obtener.     
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La Enseñanza y Aprendizaje de la genética ha tomado como reto 

el poder ser vista como un sistema teórico practico y es en este 

segundo aspecto donde se presentan los grandes problemas de la 

práctica docente al interior de las Instituciones Educativas, porque 

no se cuanta con la infraestructura física necesaria y los espacios 

que permitan que este pragmatismo se vivencie, desde el siglo 

XVII y XVIII con el descubrimiento del microscopio por Antoni 

Van Leeuwenhoek presenta aplicación esta área del conocimiento. 

Si bien es cierto que los aspectos de infraestructura al interior de 

las instituciones son determinantes, es importante poder contar 

con herramientas como el Laboratorio Virtual que le permita a los 

docentes la oportunidad de llevar al aula un apoyo a sus prácticas.  

[17]. De esta manera el docente podrá incorporar en su didáctica 

actividades prácticas, donde el estudiante podrá confrontar 

afirmaciones o aseveraciones que desde la teoría se plantean. Para 

este caso el trabajo de Laboratorio Virtual se constituye en un 

apoyo altamente significativo tanto para el estudiante como para 

el docente en virtud de sus expectativas. 

En este artículo se presenta un proyecto de aula que utiliza el 

Laboratorio Virtual como medio didáctico para el tema de Cruces 

Monohíbridos de las leyes de Mendel. El proyecto de aula se 

compone de 3 bloques de actividad, en el primer bloque se trabaja 

el concepto de Dominancia; en el segundo bloque se aborda el 

concepto de Recesividad; por último se trabaja el concepto de 

Heterocigocidad. Otros conceptos de la genética básica tales 

como, Porcentualidad, Genotipo, Fenotipo, Alelo, Cuadro de 

Punnet entre otros, son estudiados tangencialmente durante el 

proyecto de aula.  

Es importante señalar que el proyecto de aula planteado ha sido 

sometido mediante un estudio de caso con una población real de 

estudiantes en grado 8° de educación básica secundaria.  La 

intervención en el aula ha permitido evaluar el desempeño del 

proyecto de aula en la búsqueda de mejorar la enseñanza de las 

ciencias, específicamente de la genética. 

2. MARCO TEÓRICO 
2.1 Enseñanza, Aprendizaje y Didáctica 
La enseñanza según Zabalza [21] se concibe como la 

comunicación mediante un proceso estructurado, en el que solo se 

produce intercambio de información. Por otro lado, Stenhouse 

[18], entiende por enseñanza las estrategias que adopta la escuela 

para cumplir con su responsabilidad de planificar y organizar el 

aprendizaje de los niños, y aclara, “enseñanza no equivale 

meramente a instrucción, sino a la promoción sistemática del  

aprendizaje mediante varios medios”. 

El aprendizaje por otra parte [8] es un cambio en las disposiciones 

o capacidades humanas, que persiste durante cierto tiempo y que 

no es atribuible solamente a los procesos de crecimiento. En 

palabras de Onrubia [14],  el aprendizaje en los contextos 

virtuales es un proceso de construcción, donde es esencial afirmar 

que lo que el alumno aprende en un entorno virtual no es 

simplemente una copia o una reproducción de lo que se presenta 

en dicho entorno como contenido a aprender, sino una 

reelaboración de ese contenido mediada por la estructura 

cognitiva del aprendizaje. 

En cuanto a la Didáctica, actualmente se presentan diversas 

posiciones, tal es el caso de Huerta [12] quien plantea que el 

objeto de la didáctica es el proceso normativo que lleva de la 

enseñanza al aprendizaje. Sin embargo, Escudero [5] propone que 

la didáctica es la ciencia que tiene como objeto la orientación y 

organización de la enseñanza y el aprendizaje de los individuos de 

forma integral. 

2.2 Proyecto de Aula 
Según Rincón [16], el proyecto de aula es la articulación de 

esfuerzos donde es necesario asumir retos y responsabilidades 

cada vez más complejas dentro del proceso educativo, en el cual 

se propicien formas de aprender a aprender, desarrollando 

estrategias que conlleven dar solución a problemas de la vida 

cotidiana y académica, donde toma gran importancia la 

transformación cooperativa, solidaria y tolerante, además la 

valoración de la diferencia y la responsabilidad. 

En palabras de Gonzales [9], un proyecto de aula es una propuesta 

didáctica fundamentada en la solución de problemas, a través de 

guías de acciones intencionadas y estructuradas en 3 momentos: la 

contextualización, metodología y evaluación. Donde el primer 

momento contempla el problema, el objeto, los objetivos y 

conocimientos, en el segundo momento se vinculan relaciones 

entre el método, el grupo y los medios. Finalmente con la 

evaluación se certifican los logros de los objetivos mediante la 

solución de problemas. Por esta razón, los Proyectos de Aula 

requieren ser evaluados como proceso y como resultado. 

2.3 Laboratorio Virtual 
El laboratorio virtual de acuerdo con Vásquez [20], es un 

simulador interactivo de un laboratorio donde nuestros alumnos 

podrán mediante la tecnología web, usando lenguaje de 

programación interactiva para multimedia como JAVA, además 

de recibir información, realizar actividades interactivas de física, 

química o biología de manera autónoma. Del mismo modo el 

autor menciona que los programas de laboratorios virtuales nos 

permiten crear un enfoque constructivista del aprendizaje donde 

nuestros alumnos podrán contrastar sus hipótesis a través de una 

experiencia virtual. Para ello debemos de organizar nuestros 

procesos de enseñanza en torno a una serie de actividades 

(prácticas virtuales) que los alumnos reflexionen continuamente 

acerca de la información recibida. 

3. SABER DISCIPLINAR 
En esta sección se presentará el saber disciplinar como objeto y no 

el sujeto de este trabajo, en esta categoría se abordará los 

conceptos necesarios para ilustrar la disciplina del trabajo. 

Mediante esta categoría se presenta el alcance disciplinar que 

señala el MEN para el grado octavo en el tema Cruces 

Monohíbridos de las leyes de Mendel. 

3.1 Cruces Monohíbridos 
Los cruces monohíbridos [1] son aquellos cruzamientos en los que 

ambos progenitores difieren en una única característica. El 

cruzamiento monohíbrido entre dos líneas puras tiene como 

resultado una descendencia, Primera Generación Filial en la que 

todos los individuos presentan el fenotipo de uno de los parentales 

(Fenotipo Dominante) mientras que en la Segunda Generación 

Filial, 3/4 de los descendientes presentan dicho fenotipo y ¼ 

presentan el fenotipo del segundo parental (Fenotipo Recesivo). 

3.2 Dominancia y Codominancia 
La dominancia se concibe como la Información que determina un 

carácter (color de pelo, estatura) el cual procede de dos segmentos 

cromosómicos con información genética llamados genes: uno del 

padre y otro de la madre. 
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Los genes dominantes presentan la capacidad de hacer aparecer 

un determinado carácter hereditario cualquiera sea el gen que 

constituye su par. 

La codominancia es percibida como aquella Información que 

podemos encontrar en diferentes alelos y que se presentan en los 

genotipos ya que estos suelen expresar su característica en 

heterocigoto el cual presenta  sus características. 

3.3 Recesividad, Heterocigoto y 
Porcentualidad 
Información que determina un carácter opuesto al (color de pelo, 

estatura o forma) el cual procede de dos segmentos cromosómicos 

con información genética llamados gen: uno del padre y otro de la 

madre. 

El concepto de heterocigocidad se puede explicar cuando un 

individuo posee dos genes alelos distintos, por ejemplo uno que 

informe para estatura elevada y otro para estatura baja. 

La porcentualidad se expresa como el Índice numérico el cual 

presente una oscilación entre 25% y 100%, donde la transmisión 

completa de la heredabilidad es 100%. En la Figura 1 se observa 

la distribución porcentual del cruce monohíbridos entre una pareja 

de la misma especie. 

 

Figura 1 Cuadro de Punnet 

4. COMPETENCIAS DEL ÁREA 
En el Área de Ciencias naturales y Educación Ambiental se 

propende por desarrollar las competencias las cuales se relacionan 

a continuación: 

Indagación, explicación, comunicación, trabajar en equipo, del 

mismo modo regularmente debe haber disposición para aceptar la 

naturaleza abierta, parcial y cambiante del conocimiento y para 

reconocer la dimensión social del conocimiento y asumirla 

responsablemente. 

4.1 Trabajo en Equipo e Indagación 
En palabras de Pozner [15], El trabajo en equipo es una modalidad 

de articular las actividades laborales de un grupo humano en torno 

a un conjunto de fines, de metas y de resultados a alcanzar, el cual 

implica una interdependencia activa entre los integrantes de un 

grupo que comparten y asumen una misión de trabajo [10]. 

Para Surdo [19], Trabajo en equipo es un modo de realizar una 

actividad laboral diferente, en función de estrategias planificadas 

con anticipación que incluyendo valores, como: la dignidad, la 

consideración de la otra persona, la tolerancias y la 

responsabilidad, con un espíritu de grupo que va mucho más allá 

del trabajo colectivo con un modelo de relaciones interpersonales 

en un clima de confianza mutua entre los hombres. 

Camacho y otros [4] mencionan que, la indagación se define 

como aquellas actividades que conllevan a los estudiantes a 

realizar observaciones; plantearse preguntas; examinar libros y 

otras fuentes de información; planificar investigaciones; revisar lo 

que se sabe a la luz de la evidencia experimental o experiencial, 

recoger, analizar e interpretar datos; proponer preguntas, 

explicaciones, predicciones, comunicar y socializar los resultados 

producto de los procesos sistemáticos desarrollados. Es por ello 

que las actividades de indagación requieren, entre otros aspectos; 

destrezas para identificar conceptos, suposiciones, teorías, el uso 

del pensamiento lógico, crítico, reflexivo, y las explicaciones 

alternativas.[11] 

4.2 Comunicación y Explicación 
Según Fonseca [6], comunicar es compartir algo de nosotros 

mismos, es una cualidad racional y emocional específica del 

hombre que surge de la necesidad de ponerse en contacto con los 

demás, intercambiando ideas que adquieren sentido o 

significación de acuerdo con experiencias previas comunes. 

Para Marimón C. [13], La explicación es hacer entender una 

situación o concepto cuando creemos que no hay suficiente 

claridad de lo que se habla o se hace, o cuando no ha sido 

comprendido por la otra persona que se le transmite la 

información, teniendo en cuanta que esta se caracteriza por la 

implementación de otra metodología didáctica.      

5. DESARROLLO DE UN LABORATORIO 
VIRTUAL DE GENÉTICA 
Como un componente central de este proyecto de aula se diseñó y 

desarrolló una herramienta digital propia de tipo Laboratorio 

Virtual, para representar los cruces monohíbridos que ocurren 

durante el cruce de dos flores con diferentes características y 

alelos diferentes. (Ver Figura 2) 

Para acceder al simulador solo es necesario un navegador web, y 

tener acceso a internet. El simulador es un programa 

multiplataforma el cual es accesible desde la dirección URL: 

http://maescen.medellin.unal.edu.co/3D/crucesmonohibridos/ 

5.1 Herramientas Utilizadas 
5.1.1 HTML5, JAVASCRIPT y THREE JS  
HTML5, En español su sigla significa “lenguaje de marcas de 

hipertexto” [7], donde se entiende que es un tipo de lenguaje 

etiquetado y utilizado para realizar programaciones en virtud del 

desarrollo de un programa o página web, el cual codifica las 

descripciones de contenidos como secuencia de comandos que 

aparecerán en la interfaz, como imágenes, textos en 3D, figuras, 

objetos animados etc. 

Figura 2 Interfáz gráfica de usuario 
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Javascript, es un lenguaje de programación utilizado para 

eventos de programación donde se pueden emplear algunos 

códigos y características para cualquier página web y ejecutar sin 

necesidad de programas requeridos para su observación. 

Three Js, se conoce o se concibe como la gran librería por 

excelencia que se ha utilizado para este trabajo final de maestría, 

es completamente gratuita y dispuesta para plataforma HTML5, a 

través de ella podemos animar objetos 3D e incorporar archivos 

3D de algunos programas como Blender ®. 

5.2 Interfaz Gráfica de Usuario 
La interfaz se le conoce al medio de comunicación entre la 

máquina “en este caso el computador” y el usuario. Dicha interfaz 

está organizada de la siguiente forma: 

En la Figura 2 se aprecia la interfaz gráfica de usuario de la 

simulación construida, la cual en la parte izquierda superior de 

esta, se encuentran las características 1 y 2 que son los alelos 

dominantes y recesivos que entrarán a hacer parte del proceso en 

esta unidad didáctica de cruces monohíbridos. En la parte central 

superior del mismo, se encuentra los cromosomas los cuales 

presentan las características del padre y de la madre, distribuidas 

un par debajo de otro respectivamente. En la parte superior 

derecha se encuentra el cuadro de punnet en el cual se observarán 

los diferentes cruces realizados por el usuario. En la parte inferior 

de la pantalla se observan las diferentes flores que adquieren los 

colores determinados de acuerdo a las selecciones de 

características que realiza el usuario. 

Cabe mencionar que el usuario interactúa con la simulación por 

medio del ratón o mouse de su equipo de cómputo, éste cumple 

una función importante en el uso de la herramienta de simulación 

porque es con él que se realizan las selecciones de las 

características que se desean cruzar. 

5.3 Mecanismo de uso de la interfaz 
En el mecanismo de uso, la interfaz gráfica presenta algunos 

elementos los cuales son indispensables o necesarios para este 

mecanismo de funcionamiento. Para el mecanismo de uso hay que 

tener en cuenta la forma como está conformada la interfaz para así 

poder realizar el funcionamiento de la misma. 

Posteriormente al ingreso se encontrará en la parte central 

superior un par de cromosomas de color azul, los cuales presentan 

características del padre y de la madre organizado uno debajo del 

otro respectivamente, continuando con el proceso o mecanismo de 

uso se deberá hacer click primero en el cromosoma deseado y 

después seleccionar el tipo de característica que se le desea 

establecer (un cromosoma, una característica y así sucesivamente 

hasta completar los 4), para ello en la parte superior izquierda se 

encuentran las características 1 y 2 que son los alelos dominantes 

y recesivos que hacen parte del proceso en este proyecto de aula 

de cruces monohíbridos soportado por TIC. 

Continuando con el proceso, se puede observar que a medida que 

se van asignando las características se va llenando el cuadro de 

punnet el cual se localiza en la parte superior derecha de la 

interfaz. 

Para poder observar los diferentes cruces teniendo en cuenta las 

características asignadas, se deberá dar clic en el botón verde 

denominado “Iniciar” que se encuentra en la mitad de la interfaz y 

finalmente en la zona inferior de la pantalla se observan las 

diferentes flores que adquieren los colores determinados de 

acuerdo a las selecciones de características que realiza el usuario y 

también su equivalencia porcentual. El proceso puede ser repetido 

las veces que sean necesarias, variando las características en los 

cromosomas si así se desea, pero sin olvidar que primero se 

selecciona un cromosoma, después la característica y finalmente 

el botón verde “Iniciar”. 

6. PROYECTO DE AULA PROPUESTO 
Para la intervención se diseñó un proyecto de aula que consistió 

de 3 grandes momentos: la dominancia y codominancia, la 

recesividad y la heterocigocidad. En cada uno de estos momentos 

se plantearon a los estudiantes situaciones problema a las cuales 

deberían dar solución utilizando el laboratorio virtual. 

6.1 Primer momento: dominancia y 
codominancia 
Para abordar los conceptos de dominancia y codominancia se 

plantearon 4 situaciones típicas. En la primera y segunda situación 

se observa la dominancia en las características de los padres (Ver 

Figura 3), asignando en la primera situación cromosomas A-A al 

padre y A-A a la madre, lo cual corresponde a la característica 

dominante de color rojo y estatura alta (Figura 3-A). En la 

segunda situación se asignaron los cromosomas B-B al padre y B-

B a la madre, donde se evidencia una dominancia de color blanco 

y conserva una estatura alta (Ver Figura 3-B). 

Para el caso de la tercera y cuarta situación se abordó el concepto 

de codominancia (Ver Figura 4), donde se asignaron en la tercera 

situación las características A-A al padre y B-B a la madre, dando 

como resultado una progenie de estatura alta y color rosado (Ver 

Figura 4-A). Ya en la cuarta situación se cambiaron las 

características asignadas a los padres, en este caso B-B al padre y 

Figura 3 Situación de Dominancia 
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A-A a la madre, lo cual produjo el mismo resultado en estatura y 

color (Ver Figura 4-B). 

6.2 Segundo momento: Recesividad 
Como un segundo momento se trabaja el concepto de recesividad 

teniendo en cuenta 4 situaciones características: en la primera 

situación las características a-a tanto para el padre y la madre, en 

donde la progenie que resultó fue estatura baja y color roja (Ver 

Figura 5-A). En la segunda situación se tomó caracteres b-b para 

el padre y la madre y los resultados obtenidos con relación al 

fenotipo fueron de estatura baja y color blanco (Ver Figura 5-B). 

Para la tercera situación se tomaron los caracteres a-a para el 

padre y b-b para la madre cuyos resultados obtenidos de orden 

fenotípicos fue de estatura baja y color rosado (Ver Figura 5-C), 

finalmente para la cuarta situación se invirtieron los caracteres b-b 

para el padre y a-a para la madre y su progenie resultante 

fenotípicamente fue también de estatura baja y color rosado (Ver 

Figura 5-D). 

6.3 Tercer momento: Heterocigocidad 
En el abordaje de este concepto se plantearon 8 situaciones 

divididas en 2 segmentos, entre las cual se intercambiaban los 

caracteres entre padre y madre para evidenciar los resultados de 

orden fenotípico con respecto a la estatura y su porcentualidad, 

porque el color resultante siempre fue rosado. Para tales efectos, 

en el primer segmento los caracteres planteados para la primera 

situación fueron B-b para el padre y A-a para la madre (Ver 

Figura 6-A); en la segunda situación b-B para el padre y A-a para 

la madre (Ver Figura 6-B); la tercera situación B-b para el padre y 

a-A para la madre (Ver Figura 6-C); finalmente en este primer 

segmento la cuarta situación contuvo los caracteres b-B para el 

padre y a-A para la madre (Ver Figura 6-D). 

Para el segundo segmento, los caracteres planteados en la quinta 

situación fueron a-a para el padre y B-b para la madre (Ver Figura 

Figura 5 Situaciones de Recesividad 

Figura 4 Situaciones de Codominancia 
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6-E); en la sexta situación a-a para el padre y b-B para la madre 

(Ver Figura 6-F); durante la séptima A-a para el padre y b-b para 

la madre (Ver Figura 6-G) y finalmente para este segundo 

segmento en la octava situación b-B para el padre y a-a para la 

madre (Ver Figura 6-H). Nótese que en todos los momentos los 

hay cambios porcentuales de estatura, pero se conserva la 

característica fenotípica de color, en valor rosa. 

Figura 6 Situaciones de Heterocigocidad 
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7. VALIDACIÓN 
Para validar la intervención, se hizo un estudio de caso en una 

institución de educación media de la ciudad de Medellín, 

Colombia. La institución se denomina “Institución Educativa Fé y 

Alegría Popular 1”, es una institución de índole estatal (también 

conocida como educación pública) que atiende poblaciones con 

múltiples problemáticas sociales. 

Para el diseño y el desarrollo del estudio de caso, se tomaron dos 

muestras poblacionales de estudiantes denominadas grupo control 

y grupo experimental. Ambos grupos son relativamente 

homogéneos, con pequeñas diferencias las cuales se pueden 

apreciar en la Tabla 1. 

Tabla 1. Caracterización de los grupos control y experimental 

Aspectos Generales del Grupo 
Grupo 
Control 

Grupo 
Experimental 

Grupo institución 8° 1 8° 2 

Número de Estudiantes 43 33 

Estudiantes mujeres 20 16 

Estudiantes hombres 23 17 

Estudiantes extra edad 8 2 

Edad promedio 14-15 13 

Estrato socioeconómico promedio 1 1 

 

Uno de los aspectos más influyentes en el aprendizaje de los 

estudiantes ha sido su problemática social. Existe una correlación 

entre su problemática social y su desempeño académico. Un 

estudio realizado por la secretaría de educación, quien coordina y 

dirige estos centros educativos, arrojó indicadores 

socioeconómicos en la Institución Educativa Fé y Alegría, 

Popular 1, estos pueden apreciarse en la Tabla 2. 

 

Tabla 2 Caracterización Socioeconómica de los estudiantes 

Aspecto A 
Porcentaje 
aspecto A 

Porcentaje 
aspecto B 

Aspecto B 

Habitan en hogares 

Disfuncionales 
63% 37% 

Habitan en 

hogares de padres 

permanentes 

Problemas de 

malnutrición 
72% 28% 

No presentan 

problemas de 

malnutrición 

Falta de compromiso 

con su proceso de 

aprendizaje 

(Inapetencia, Pereza, 

etc.) 

64% 36% 

Compromiso con 

su proceso de 

aprendizaje 

Falta de 

acompañamiento 

Familiar 

62% 38% 

Tienen 

acompañamiento 

Familiar 

Falta de 

comunicación 
27% 73% 

Presentan 

comunicación 

Falta de tolerancia y 

respeto para con ellos 

mismos  

26% 74% 

Son tolerantes y 

respetuosos para 

con ellos mismos. 

 

De la Tabla 2 se puede extraer información relevante en cuanto al 

entorno social que tienen los estudiantes en el estudio de caso. 

Hay un marcado sesgo estadístico, que indica que la mayoría de 

estudiantes: habitan en hogares disfuncionales, tienen problemas 

de malnutrición, presentan inapetencia o falta de compromiso 

hacia su proceso de aprendizaje y les falta acompañamiento 

familiar en su desarrollo académico. Por otro lado, los últimos dos 

indicadores declaran que: los estudiantes presentan buena 

comunicación con las personas en su entorno, y son tolerantes y 

respetuosos para con ellos mismos. Es posible concluir, que 

aunque los estudiantes tienen dificultades sociales, son estudiantes 

sanos, con habilidades básicas de comunicación y autocuidado 

para un correcto desarrollo cognitivo, dentro de un proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

8. CONCLUSIONES  
Después de la caracterización mediante el hallazgo del trabajo 

realizado, es prudente señalar que los resultados fueron 

satisfactorios teniendo en cuanta que los estudiantes muestran un 

mayor interés en las clases cuando se utilizan laboratorios 

virtuales. La elaboración del laboratorio virtual permite presentar 

y obtener resultados de secuencias lógicas incorporadas a un 

contexto y su metodología pertinente de enseñanza en el aula.  

Estas herramientas facilitan el trabajo del docente poniendo en 

contexto de las nuevas tendencias de educación apoyada en TIC. 

Teniendo en cuenta las problemáticas sociales que enfrentan los 

estudiantes del estudio de caso, es posible concluir que el método 

más interactivo y dinámico de la simulación 3D, causa un 

aumento considerablemente de la motivación hacia el tema de la 

genética, ofreciendo finalmente mejores desempeños académicos. 

Vale la pena resaltar la participación del docente de ciencias 

naturales como principal diseñador de la simulación. El docente es 

sin duda quien conoce los estudiantes, y por ende sabe que 

funcionalidades serán más útiles y representativas en la 

simulación desarrollada,  para activar cognitivamente al 

estudiante. 

Aunque la simulación para la enseñanza de la genética presentada 

en este artículo pudo ser construida en 2 dimensiones, la 

incorporación otra dimensión extra (3D), le garantiza al estudiante 

un impacto visual y un aspecto más real, a los conceptos de 

cromosoma, y a los individuos que se producen en el cruce 

genético. 
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ABSTRACT 
This article presents a proposed framework for the construction of 

Learning Digital Contents with agile practices, using defined 

stages as the cycle of life and activities that express the 

philosophy of agile. 

The Framework for Construction of Learning Digital Contents 

MARCODA has seven principles, included a software product 

that can be deployed in WEB environment as a learning content, 

presented as a problem whose solution facilitates learning, where 

the presence of users (teachers, students and thematic experts) is 

essential on every phases of the project construction.  

Resumen 
Este artículo presenta una propuesta de Marco para la 

Construcción de Contenidos Digitales de Aprendizaje con 

prácticas ágiles con fases bien definidas en cuanto al ciclo de vida 

y actividades que expresan la filosofía del agilísimo.  

Marco para la Construcción de Contenidos Digitales de 

Aprendizaje Denominado MARCODA, parte de 7 principios que 

incluyen el hecho de considerar un contenido de aprendizaje como 

un producto de software que puede ser desplegado en ambiente 

WEB, presentado como un problema cuya solución facilita el 

aprendizaje, en el que la presencia de los usuarios (profesores, 

estudiantes y expertos temáticos), es esencial en todas las fases del 

proyecto de construcción.  

Palabras clave 
Ciclo de vida, Contenidos de Aprendizaje, Diseño software,  

Ingeniería de Software Educativo, Agilismo 

Categories and Subject Descriptors 
D.2.4 [Software Engineering]: software design. 

General Terms 
Verification, Management, Reliability, Software Design 

 
Keywords 
Life cycle, learning content, software design, engineering 

educational software, software agile. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 

MARCODA es un marco para desarrollar contenidos digitales 

para el aprendizaje y esencialmente recomienda unas fases 

específicas.  Pero además la filosofía general de trabajo se 

fundamenta en buenas practicas agiles. Es de anotar que aunque el 

agilismo tiene una amplia aplicación en la industria del software, 

su aplicación es viable en otro tipo de proyectos. 

 

El término Agilismo fue introducido por la industria del software 

como metodología para alcanzar desarrollos económicos, de 

calidad y simplicidad, y a través de equipos de trabajo muy 

organizados y con buena comunicación con los usuarios. En 2001 

un grupo de agilitas liderados por Kent Beck expusieron el 

“Agile  Manifesto  and  Agile  Principles” [1], en el que se incluyó el 

término “Métodos Ágiles” en oposición a los métodos muy 

documentados, normatizados y muy formales que hacen pesados 

los desarrollos. Es de anotar que los métodos agiles no implican 

ausencia de controles ni se planificación de eventos.  

 

Las buenas practicas agiles pueden aplicarse a la  ingeniería de 

software educativo y con esto se puede lograr que los contenidos 

para el aprendizaje adquieran las dimensiones estructurales del 

software como producto, la metodología se optimice en cuanto 

recursos de tiempo y esfuerzo, se alcance mayor efectividad en 

términos de logros pedagógicos y se organice la participación 

continua de los usuarios en las distintas fases y no solamente al 

principio y al final del proyecto, como suele ocurrir. Además, el 

agilismo aporta practicas simples que pueden entrar a corregir 

tendencias en el desarrollo de contenidos digitales para el 

aprendizaje que se enfocan en los guiones de multimedia y en la 

integración de aplicaciones, pero sin criterios de calidad en los 

procesos. 

En cuanto a las prácticas ágiles aceptas y aplicadas con gran éxito 

en la industria del software [2] y que pueden ser acogidas para la 

construcción de contenidos digitales de aprendizaje se tienen:  

Definir plan de entregables por iteraciones de corta duración (2 a 

tres semanas), priorización de requerimientos para cada iteración, 

estimar tiempo y recursos requeridos para cada iteración, 

reuniones informativas en períodos cortos y corto tiempo (eje: 15 

minutos diarios), presencia de usuarios por iteración (profesores, 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

287

estudiantes, expertos temáticos), verificación, validación y 

evaluación por iteración, codificación con estándares. 

Un contenido digital didáctico, debe tener una connotación de 

interactivo, dado que esta característica permite la comunicación 

recíproca entre el ser humano que aprende y el “software que 

enseña”. 

Un contenido interactivo ofrece información personalizable en 

función de las necesidades y exigencias de los usuarios [3], y 

conlleva las siguientes características que aumentan los niveles 

cognitivos o posibilidades de aprendizaje y comprensión de los 

usuarios: 

El flujo de información en múltiples sentidos (información en 

varias direcciones). 

El rol activo del usuario en la selección de la información 

requerida. 

Una interfaz enriquecida con elementos multimedia que mejora el 

nivel de comunicación. 

Para que la información final sea de calidad, práctica y 

transparente, un departamento de contenidos interactivos debe 

ofrecer una gama de servicios añadidos tales como:  

Búsqueda, clasificación y digitalización de la información; 

documentación y referencias para proyectos; mantenimiento y 

actualización de contenidos; traducción; estos servicios se deben 

conjugar con características esenciales que le aporten calidad a los 

contenidos interactivos: actualidad, profundidad, originalidad y 

fiabilidad. 

La Ingeniería de software Educativo se define como el estudio de 

los conceptos, métodos, modelos, técnicas y herramientas para 

facilitar el análisis, diseño, producción, implementación, 

evaluación y prueba de productos de software destinado a mejorar 

procesos de aprendizaje [4]. Según se cita en [5], se han 

estructurado diferentes propuestas de Ingeniería del Software para 

desarrollar contenidos de aprendizaje, expresadas en fases, 

actividades, acciones, estrategias y prácticas: Gagné [6], Bianchini 

[7], Dorrego [8], Daziel [9], Marina Polo [10], Boyle [11], Strijker 

[12], Azpeitia  et  al [13], C.  Galvis, Gómez y Mariño [14], 

Greune et al [15], Peláez y López [16]. 

Orjuela y Rojas [17] proponen prácticas extraídas de 

metodologías como XP, SCRUM y CRYSTAL para adaptarlas  al 

contexto de la ingeniería del software educativo. En la fase de 

planeación, por ejemplo, proponen agregar un nuevo rol llamado 

"Un experto en Informática educativa: Es la persona encargada de 

emitir conceptos relacionados con los modelos pedagógicos 

apropiados para la construcción de software educativo" y como 

política agregan los aspectos educativos se deben contemplar 

ítems como el modelo pedagógico que debe soportar el software 

educativo articulado con el uso de las nuevas tecnologías". 
En la fase de análisis no incluyen elementos diferenciadores con 

los tradicionales y hace énfasis en el refinamiento de los casos de 

uso para especificar los requisitos funcionales. La fase de diseño 

integra el diseño educativo, diseño de comunicación y diseño 

computacional. El modelo propuesto finaliza con las fases de 

implementación (traducción de los diseños en código fuente), 

pruebas (pruebas piloto y pruebas de campo con potenciales 

usuarios del sistema) y evaluación (medir el nivel de 

cumplimiento de los objetivos). 

 

Vilca y otros [18] proponen un enfoque metodológico que incluye 

cuatro etapas; a) Identificación de requerimientos (análisis de 

necesidades educativas y culturales); b) construcción del 

prototipo; c) evaluación del prototipo y d) Entrega del producto. 

 

Benigni y otros [19]  proponen modelos mentales y conceptuales 

en el análisis de requerimientos para desarrollar software 

educativo como modelos mentales de actores, mapas mentales, 

diagramas entidad relación y diagramas de casos de uso. Las 

autoras hacen énfasis en que es necesario emplear el uso de una 

metodología de desarrollo de software para cualquier tipo de 

proyecto informático que se desee llevar a cabo. 

 

En cuanto a las prácticas ágiles aceptas y aplicadas con gran éxito 

en la industria del software [2] y que pueden ser acogidas para la 

construcción de contenidos digitales de aprendizaje se tienen:  

Definir plan de entregables por iteraciones de corta duración (2 a 

tres semanas), priorización de requerimientos para cada iteración, 

estimar tiempo y recursos requeridos para cada iteración, 

reuniones informativas en períodos cortos y corto tiempo (eje: 15 

minutos diarios), presencia de usuarios por iteración (profesores, 

estudiantes, expertos temáticos), verificación, validación y 

evaluación por iteración, codificación con estándares. 

 

En la investigación presentada por Serna, Castro y Botero [20], la 

cual se basa en la Ingeniería de Software para Desarrollar Objetos 

de Aprendizaje (ISDOA),  incluye 4 fases : a) Análisis e 

ingeniería de requisitos; b) Diseño, c) Desarrollo e 

implementación y d) evaluación de vida útil, las cuales están 

soportadas en procesos de mejora continua mediante verificación 

y validación (plan de pruebas) y evaluación de la calidad,  como 

se observa en la Figura 1 

 

 
Figura 1. Ciclo de vida ISDOA [20] 

 
A su vez, Parra [4] ha  desarrollado y aplicado la Metodología de 

Desarrollo de Software para Objetos Virtuales de Aprendizaje ( 

MESOVA). El ciclo de vida de esta metodología propone un  

flujo del ciclo de vida que incluye  conceptos de los modelos en 

espiral, incremental y evolutivo, dándose especial importancia a la 

construcción ágil de prototipos. Esta investigación parte de diez 

principios, que incluyen elementos y prácticas en torno a la 

temática de los contenidos, pedagogía y didáctica, funcionalidad, 

documentación, diseño modular, usabilidad, calidad y  pruebas de 

aprendizaje (evaluación del aprendizaje). MESOVA se compone 
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de cinco fases: a) Concepción del objeto; b) Diseño y desarrollo 

modular evolutivo; c) Integración y despliegue; y d) Pruebas de 

aprendizaje y consolidación. Adicionalmente propone unos puntos 

de control para evaluar y validar cada una de las fases, incluyendo 

la evaluación experimental del aprendizaje. En la figura No 2 se 

resume MESOVA 

 

 
Figura 2. Fases de la metodología MESOVA [4] 

 

Las metodologías MESOVA e ISDOA coinciden en incluir el 

aprendizaje basado en problemas (ABP) como estrategia didáctica 

para lograr los objetivos de aprendizaje y en la aplicación rigurosa 

de un ciclo de vida de desarrollo software (ingeniería de 

requisitos, diseño, desarrollo, verificación, validación y 

evaluación) para lograr contenidos manejados como componentes 

de software con calidad medible tanto desde los aspectos técnicos 

como didácticos y pedagógicos. No obstante ambas propuestas 

coinciden en que la rigurosidad de sus fases puede bloquear el   

desarrollo ágil y flexible que en momentos datos pueden ser 

puntos críticos de los proyectos.  

 

En MESOVA se resalta un proceso de evaluación iterativa tanto 

de los contenidos como de los logros de aprendizaje, mediante la 

selección de grupos experimentales y de control, diseño de 

instrumentos de aplicación, elección de los ambientes adecuados y 

aplicación de pruebas de aprendizaje. En ISDOA se resalta la 

definición y evaluación de la vida útil del objeto de aprendizaje, 

así como la decisión de actualización o retiro, igualmente se 

resalta el proceso iterativo y evolutivo transversal izado por 

actividades de verificación y validación y evaluación de la 

calidad. Pero en ambos casos es carente la participación continua 

de los usuarios en el desarrollo del proyecto, tal como lo planten 

las metodologías agiles.  

 

1. PROPUESTA DE MARCO PARA 
CONTENIDOS DIGITALES DE 
APRENDIZAJE 

 
En este trabajo se presenta una propuesta el  Marco para la 

Construcción de Contenidos Digitales de Aprendizaje con práctica 

ágiles (MARCODA) . El objetivo es proponer un conjunto de 

fases  con actividades y prácticas ágiles que integran los 

elementos fundamentales de metodologías  MESOVA e ISDOA 

dentro una estructura que contempla cuatro  fases, cada una de las 

cuales está soportada mediante prácticas de verificación, 

validación y evaluación experimental. Lo fundamental de esta 

integración es que se logra un proceso más delgado, ágil y 

adaptable al diseño y construcción de cualquier contenido digital 

de aprendizaje,   
 
Como referente importante, MARCODA asume conceptualmente 

la interacción de los contenidos digitales como un elemento 

crucial para los efectos pedagógicos. Un contenido digital no 

necesariamente ha de ser interactivo. Un contenido digital 

didáctico, valga decir con propósitos educativos, debe tener una 

connotación de interactivo, dado que esta característica permite la 

comunicación recíproca entre el ser humano que aprende y el 

“software que enseña”. 

 

Según Moya [21],  los contenidos digitales son materiales 

multimedia que permiten a los participantes del proceso de 

aprendizaje buscar, manipular y contrastar la información, 

apoyados en la colaboración, la participación, la cooperación y la 

creatividad que proporciona el aprendizaje en los entornos 

digitales o en la red.  
 
Estos servicios se deben conjugar con características esenciales 

que le aporten calidad a los contenidos interactivos: actualidad, 

profundidad, originalidad y fiabilidad. 

 

 

Figura No 3. Fases MARCODA (Elaboración propia) 

 

Es de anotar en la segunda fase de MARCODA se realizan las 

actividades de lo que se conoce como el diseño instruccional en 

los proyectos recursos tecnológico y software para la educación. 

Se entiende el concepto de diseño instruccional, como la 

planeación de las secuencias de interacciones y actividades que 

orientaran los aprendizajes [22].  

Considerando como base fundamental los conceptos anteriores 

sobre agilísimo en le metodología e interactividad en los 

productos, MARCODA se ha aplicado en proyectos de la 

Universidad de San Buenaventura Medellín, de acuerdo con las 

siguientes fases:    

 

Fase 1: Concepción y análisis de necesidades 
pedagógicas, didácticas y tecnológicas.  
En esta fase se hace un análisis de los requisitos del Contenido 

Digital de Aprendizaje (CDA) en relación con su funcionalidad y 

navegabilidad (Aspectos relacionados con la calidad del 
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software), su intencionalidad pedagógica y el contexto de 

ejecución y uso. Se deben considerar las siguientes actividades: 

 

a) Definición de nivel educativo, temáticas 
y competencias 
El nivel educativo hace referencia a la 
posición formativa de los usuarios 
CDA. Puede ser preescolar, básica, media, superior, 

empresarial, adultos u otras. Las temáticas hacen 

referencia a los temas de interés en los que se han 

identificado necesidades u oportunidades de 

aprendizaje. A su vez, en la definición de las 

competencias deben hacerse especificaciones en las 

categorías interpretativas, argumentativas y 

propositivas.  

 
b) Definición de la intencionalidad 

pedagógica y la didáctica con base en 
estrategias ABP [23] 

 

En este punto el equipo de desarrollo del CDA, debe 

definir la propuesta pedagógica que orientara los 

aprendizajes esperados en los estudiantes, dentro del 

marco del Aprendizaje Basado en Problemas. Un punto 

esencial es la identificación de los estilos de aprendizaje 

que se consideran en el diseño posterior de los 

problemas de aprendizaje. [24]; [25].  

 

c) Definición de actores y roles (para análisis 

pedagógico, producción multimedial, desarrollo de 

software, actores para el grupo experimental y de 

control, equipo evaluador y equipo evaluador del 

contenido digital). La selección del equipo de actores 

depende de la naturaleza de los contenidos a desarrollar 

y de la modalidad del ambiente de aprendizaje (virtual 

totalmente, bimodal o presencial totalmente).  

 
d) Selección de la tipología de contenido.  

Dependiendo de aspectos como el nivel educativo, los 

estilos de aprendizaje y la temática a desarrollar, se debe 

tomar la decisión sobre el formato del contenido (por 

ejemplo, videos, páginas Web, simuladores, juegos, 

avatares, entre otros).  

Aspectos fundamentales en esta decisión son los 

relacionados con la disponibilidad y accesibilidad de las 

herramientas de producción y desarrollo para los 

constructores, así como la facilidad para la navegación y 

acceso remoto por parte de los estudiantes.  

 
e) Definición del contexto de la vida útil 

del CDA. 
Es fundamental hacer análisis sobre la vigencia del 

contenido en cuanto a actualidad de las temáticas, 

periodos estimados de uso, naturaleza del grupo de 

usuarios que utilizaran el CDA, obsolescencia de la 

tecnología o la llegada de nuevas tecnologías para 

repotenciar la capacidad del contenido.  El equipo de 

desarrollo ha de definir cuál será la vida útil espera del 

CDA.  

 

f) Definición de guiones para la 
evaluación del CDA 
Estos guiones son los instrumentos con los cuales se 

evaluará el proceso de construcción del CDA. En la fase 

del análisis inicial, deben considerarse las 

características, atributos y métricas que integraran los 

guiones con los cuales se evaluara: la calidad del diseño, 

la calidad de la producción y la calidad del contenido 

del CDA en uso. Es imprescindible incluir en estos 

guiones, conceptos sobre pedagogía y  didáctica y desde 

el punto de vista tecnológico,  lo relacionado con 

usabilidad, funcionalidad, fiabilidad, eficiencia, 

mantenibilidad y portabilidad (Estándar internacional de 

calidad del software, ISO 9126). 

 

g) Elaboración y actualización del plan de 
desarrollo del software. 
En este punto se describen los principales 

requerimientos funcionales y no funcionales, con base 

en reuniones cortas entre usuarios e interesados y 

documentación asociada a las actividades anteriores. 

Inicialmente, el plan de desarrollo de software se 

estructura de tal manera que quede expresada una vista 

general del proyecto (Propósito, Alcance y Objetivos, 

Suposiciones y Restricciones, Entregables del proyecto, 

Glosario), estructura organizacional del proyecto 

(Participantes en el Proyecto, Interfaces Externas, Roles 

y Responsabilidades) y gestión del proceso 

(estimaciones, gestión de cambios, gestión de riesgos, 

plan de iteraciones, cronograma y acuerdos sobre la 

forma de seguimiento y control del proyecto). Una 

herramienta fundamental para la gestión del proyecto de 

desarrollo del CDA, es el cronograma. Este debe ser 

claro y simple, presentando las iteraciones y los tiempos 

estimados para obtener el producto en cada iteración. Si 

bien el cronograma debe visualizar la fecha de inicio y 

la fecha de fin del proyecto y todas las actividades a 

desarrollar, los tiempos estimados para cada iteración 

deben ser incluidos cada vez que termine la iteración 

anterior, de manera adaptativa y flexible. El plan de 

desarrollo de software se va actualizando en la medida 

que se cumplan los entregables en cada iteración, hasta 

convertirse en un documento visión en el que los 

requisitos funcionales y no funcionales son 

suficientemente claros, aunque se presenten cambios en 

cada una de las iteraciones. En cuanto a los requisitos no 

funcionales debe haber claridad en cuanto a estándares 

aplicables, requisitos de sistema, requisitos de 

desempeño, requisitos de entorno y requisitos de 

documentación (manual de usuario, ayudas en línea, 

guías de instalación y configuración) entre otros. 

 
Los requisitos funcionales pueden ser descritos y 

especificados mediante historias de usuario y/o casos de 

uso. 
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En esta fase el desarrollo ágil  implica que las 

iteraciones (espacios  temporales) sean cortas, 

sostenidas, con entregables concretos y con la 

participación programada del líder del proyecto, el 

experto en ABP, el experto temático, el experto 

tecnológico  y el docente que representa a los usuarios 

finales. Una buena práctica ágil es que los guiones de 

evaluación del CDA sirvan de mecanismo interno de 

validación del análisis de requisitos que se vaya 

haciendo.     
 

Fase 2. Diseño del contenido digital de 
aprendizaje (CDA) 
En esta fase se cristalizan dos procesos fundamentales: el diseño 

tecnológico y el diseño instruccional del contenido. En ambos 

casos la planeación debe estar en coherencia con los conceptos y 

contextos definidos en la Fase 1. Según esto, el diseño 

instruccional está concebido como la guía de  

los aprendizajes utilizando del CDA, pero no como un proceso 

aislado sino por el contrario, ubicado dentro de un marco de 

análisis de requisitos pedagógicos y tecnológicos y en coherencia 

con el ambiente de aprendizaje de los usuarios. 

Las actividades que se consideran en esta fase son las siguientes: 

a) Elaboración de un mapa global del 
CDA 
Se ha de presentar una propuesta esquemática general 

del díselo de interfaces, sin entrar en detalles 

funcionales. El mapa debe mostrar de manera global, 

como será la ruta de navegación y la interacción entre 

los usuarios y el CDA. Este mapa debe ser validado por 

los distintos roles de equipo de desarrollo, de acuerdo 

con los guiones de evaluación definidos en la fase 1. 

 

b) Diseño del problema o problemas que 
orientarán los aprendizajes (Diseño 
instruccional). 
Una vez definidos los contenidos, los objetivos de 

aprendizaje, las competencias, los elementos 

pedagógicos y didácticos, así como los estilos de 

aprendizaje (fase 1), se estructuran los problemas 

(puede ser uno solo) que permitan acercamiento a los 

contenidos y que permita la adquisición la de 

aprendizajes significativos. Es de anotar que el 

problema o problemas como tal, ameritan de unos 

protocolos de diseño que los debe definir el equipo de 

trabajo.  

 

c) Diseño de prototipos y arquitectura 
especifica modular 
Con base en el mapa del diseño global del contenido, se 

planean las diferentes versiones que se llamaran 

prototipos (en ingeniería del software, un prototipo es 

una versión incompleta de un programa). Cada uno de 

estas versiones contempla aspectos didácticos, 

pedagógicos y arquitectónicos (estructura modular), que 

serán mejorados en la medida en que los guiones de 

evaluación avancen. Es decir, el proceso es evolutivo e 

iterativo (cíclico), donde cada iteración corresponde a 
una versión del prototipo, hasta la versión final del CDA 

 

d) Aplicación de guiones para la 
evaluación del diseño  
Se debe documentar de manera ágil, los procesos de 

aplicación de los guiones del diseño, hasta llegar a la 

versión finalmente aprobada. Las plantillas para la 

documentación deben ser definidas por el equipo de 

desarrollo La evaluación debe garantizar que el diseño 

cumple con los propósitos planteados en la fase 1. 

 
El desarrollo ágil implica unas iteraciones con las mismas 

características de la fase 1. Además, deben organizarse controles 

sobre la viabilidad del diseño teniendo como base los guiones de 

la fase 1 y los guiones del diseño. Una buena práctica ágil para 

darle fluidez al proyecto, es la participación en el proyecto de 

expertos en temas de en arquitectura y calidad del software.      

 

Fase 3. Implementación y despliegue del 
contenido digital de aprendizaje (CDA) 
 
Esta es una fase de producción, construcción e integración de 

herramientas de software, lenguajes y productos de multimedia, 

todo con el cuidado del fácil acceso y la navegabilidad para el 

estudiante usuario del contenido. Esto es, la producción debe 

considerar el ambiente de uso del estudiante en cuanto a la 

tecnología disponible. En esto es de especial importancia tener en 

cuenta: 

a) Selección de herramientas para construcción de los 

contenidos. 

b) Aplicación de herramientas para la integración de los 

contenidos. 

c) Despliegue del CDA en los ambientes de los usuarios 

(estudiantes y profesores). 

d) Aplicación de guiones para la evaluación del contenido. 

e) El contenido que se vaya construyendo de acuerdo con 

un plan de versiones de prototipos, debe irse evaluando 

de acuerdo con los guiones definidos en la fase 1.  

 
En esta parte una buena práctica ágil consiste en considerar los 

resultados de las fases 1 y 2, las demandas de los guiones de 

evaluación del contenido y la participación activa del experto 

tecnológico que proceda bajo los principios siguientes (hasta 

donde lo permita la naturaleza del proyecto): mejor lo más fácil; 

aplicar lo que ya existe;   integrar en interfaces antes que crear 

interfaces. Igualmente, deben conservarse las características de las 

interacciones descritas en la fase 1.   

 

Fase 4. Evaluación experimental educativa del 
CDA) 
El contenido ya terminado debe evaluarse desde dos criterios: 

adaptando técnicas de validación y verificación para la calidad del 

software como usabilidad, funcionalidad o portabilidad 

(características externas)  y experimentando en el ambiente 

natural de los usuarios finales,  básicamente profesores y 

estudiantes (efectividad del contenido).  

 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

291

El modelo clásico de la investigación experimental comprende la 

selección de dos  grupos de sujetos, según Rodriguez [26]: a) El 

grupo experimental (GE), constituidos por quienes están 

sometidos al tratamiento experimental; b) El grupo de control 

(GC), es un conjunto equivalente al anterior, el cual está también 

sujeto a observación durante el experimento, pero sin la 

manipulación de variables independientes. La comparación con el 

grupo de control permite establecer hasta donde la manipulación 

alteró las variables dependientes del grupo experimental. 

 

Los estudios no aleatorizados o cuasi-experimentales, se 

caracterizan en que la muestra no se escoge en forma aleatorizada. 

Algunas de sus características son las siguientes: a) Intervención 

en grupos humanos en los cuales la presencia (las condiciones de 

la  exposición del sujeto)  no se puede manipular plenamente; b) 

Hay variables dependientes e independientes e hipótesis a 

contrastar, pero no hay aleatorización de los sujetos ni de los 

grupos experimentales, ni de los grupos de control; c) La validez 

interna de la experimentación está comprometida, ya que no se 

puede garantizar que los grupos comparados (experimental y de 

control) sean equivalentes [26] y [27]. En concreto, en los 

estudios cuasi-experimentales las poblaciones no son aleatorias. 

 

En MARCODA los grupos son cuasi-experimentales, debido a 

que se requiere seleccionar estudiantes con igualdad de 

condiciones en aspectos como: nivel cognitivo, conocimientos 

previos, ambiente educativo, edad, entre otros (es responsabilidad 

del equipo de desarrollo el análisis y definición de esas variables. 

Para ser más específicos, el marco de trabajo considera como 

parte del ciclo de vida, crear grupos externos al proyecto 

(experimentales y de control) para evaluar el contenido digital.  

 

La selección de los grupos de control y experimentales pueden 

ser:  

 
a) Ambos en ambientes virtuales. 

b) Unos presenciales y otros virtuales. 

c) Ambos en ambientes presenciales. 

 

Es de anotar que el grupo experimental es el que utiliza el 

contenido digital y el grupo de control es el que se somete a los 

mismos aprendizajes, pero sin utilizar el CDA.  

 

Es importante el registro estadístico de los resultados para validar 

el CDA y tomar la decisión sobre su uso en actividades 

educativas. Incluso, los metadatos asociados a los CDA´s deberían 

informar sobre los resultados de la evaluación. En esta fase 

experimental, el equipo de trabajo debe realizar las siguientes 

actividades: 

Selección de grupos experimentales y de control  

Diseño de experimentos integrando verificación, validación y 

evaluación de aprendizajes. 

 

Los experimentos han de posibilitar el análisis de variables cuyas 

comparaciones en los grupos experimentales y de control, 

determinen la calidad del CDA en aspectos técnicos (usabilidad, 

funcionalidad, fiabilidad, eficiencia, mantenibilidad y 

portabilidad) y pedagógicos (intencionalidad, motivación, 

aprendizaje significativo). 

 

Muy importante es el análisis de resultados y documentación de 

resultados de la experimentación. Esta última actividad es un 

insumo valioso para el proyecto de contenidos digitales, ya que 

genera información acerca las distancias entre los requisitos 

pedagógicos y tecnológicos planteados en la fase 1 y los 

resultados observados en la interacción de los estudiantes en la 

fase experimental. Si las diferencias son muy amplias y los 

resultados acerca de los aprendizajes en los grupos de control 

superan a los resultados del grupo experimental, entonces el 

equipo desarrollador del CDA decidirá entre una de las siguientes 

acciones: a) Repetir la fase de experimentación con actores 

distintos; b) Revisar cada una de las actividades constitutivas de 

las fases 1, 2 y 3 e intervenir las que provocaron puntos de 

ruptura; c) Abortar el proyecto definitivamente. En cualquiera de 

estas determinaciones resulta oportuno el proceder sobre 

información documentada y analizada y en consideración de los 

guiones de evaluación que se construyeron en la fase 1. Aunque 

los propios guiones pueden ser también motivo de revisión. 

 

Unas buenas prácticas ágil en ambos evaluaciones (de 

características del producto y de efectividad) es el diseño de 

escenarios basados en los guiones de evaluación de las tres fases 

anteriores.  

 

Además, los actores en la evaluación deben tener total 

independencia del equipo que analizó, desarrollo e implemento el 

contenido digital. Es decir, los estudiantes y docentes que 

participen en la evaluación final, han de ser ajenos al equipo de 

desarrollo y a los procesos intermedios de evaluación aplicada en 

las fases 1, 2 y 3.  Aparentemente esta práctica puede causar 

lentitudes en el proceso de evaluación, pero es de anotar que el 

agilismo se posibilita es porque más rápidamente se llega a la 

conclusión objetiva sobre la efectividad del contenido. Es decir, si 

es el mismo equipo el que evalúa al carecerse probablemente de 

objetividad, puede ser que tengan que incrementarse episodio de 

evaluación y de retroalimentación para llegar de todos modos a la 

invitación de personas ajenas al proyecto. 

 

2. Ejemplo de aplicación de MARCODA  
MARCODA se ha aplicado exitosamente en los siguientes 

proyectos, con el aval de   la Universidad de San Buenaventura 

Medellín  

 

1) Desarrollo de la Competencia Investigadora en Estudiantes 

Universitarios Mediante el Empleo Didáctico de Materiales 

Multimedia. 

 

Este proyecto cuanta con el aval de la Universidad de San 

Buenaventura Medellín y Universidad Veracruzana de México 

con el apoyo de la Red de Investigación Multidisciplinar para la 

Cultura Investigadora (RIMCI). Uno de los objetivos es la 

creación de un contenido digital hospedado en la Web, para 

facilitar el aprendizaje sobre planteamiento y evaluación de 

hipótesis de investigación.  

 

2) Sistema electrónico para la interpretación de la lengua de señas 

colombiana: Segunda fase. 

 

 Uno de los objetivos de este proyecto es la creación de 

contenidos digitales para facilitar el aprendizaje de lengua de 

señas a niños Colombianos con deficiencia auditiva. 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

292

 

En cuanto al proyecto para crear un contenido didáctico de 

aprendizaje sobre el planteamiento y evaluación de hipótesis de 

investigación, se presentan a continuación algunas aspectos que 

sirven de ejemplo sobre el proceso de desarrollo que implementa 

MARCODA en cuanto a: temática y competencias, definición de 

roles actores y funciones, cronograma de actividades, historias de 

usuario, mapa global de navegación del CDA y prototipo para la 

iteración 1: 

 

Temática: formulación y tipos de hipótesis  

Nivel educativo: educación superior en ingeniería 

a) Interpretativas 

Comprende la diferencia entre hipótesis, objetivos y preguntas de 

una investigación 

Entiende el concepto de hipótesis en el marco de un proyecto de 

investigación  

b) Argumentativa  

Explica las diferencias entre los distintos tipos de hipótesis  

c) Propositiva  

Escribe hipótesis en coherencia con los objetivos y las preguntas 

de investigación.  

Construye hipótesis de acuerdo con la estructura causa – efecto 

entre variables. 

 

Definición de roles/actores /y funciones 

Asesor temático / Eucario Parra Castrillón/ Validar la pertinencia 

del tema. Delimitar el alcance del tema. Definir del plan de 

contenidos. 

 

Asesor pedagógico y didactico/ Carlos Arturo Castro Castro; 

Eucario Parra Castrillón; Agustín Lagunes/ Definir y evaluar los 

problemas de aprendizaje. Definir y evaluar los canales de 

aprendizaje. Definir y evaluar los estilos de aprendizaje. Definir y 

evaluar el diseño instruccional. 

 
Asesor en ingeniería del software/ Carlos Arturo Castro Castro, 

Wilder Perdomo Charry/ Elaborar el plan de desarrollo de 

software. 

Verificar la ejecución del plan de software. Definir los 

instrumentos para especificación de requisitos. Definir el diseño 

arquitectónico. 

Seleccionar las herramientas de desarrollo. Seleccionar las 

plataformas de despliegue del contenido. Construir y aplicar 

pruebas de validación y verificación de las fases de análisis, 

diseño, implementación e integración y de calidad del producto en 

uso. 

 

Analistas programadores/ Alex Ortiz/ Crear programas. Integrar 

herramientas, programas y objetos digitales. Documentar los 

procesos del ciclo de vida del software. Actualizar el plan de 

desarrollo de software. 

 

Usuarios/ Profesores y Estudiantes/Seleccionar las herramientas 

de desarrollo. Participar en las experimentaciones educativas. 

Participar en los procesos de validación y evaluación finales e 

intermedias.  

En la figura 4, se presenta una vista del cronograma de actividades 

para el proyecto, incluyendo las iteraciones cada tres semanas (5 

iteraciones): 

 

 
Figura 4. Cronograma proyecto Hipot 

 
En la figura 5, se presenta una vista de dos de las historias de 

usuario, con las cuales se elaboró el mapa de navegación figura 6 

 

 
Figura 5 Historias de usuario proyecto Hipot 

 

 
Figura 6 Mapa de Navegación proyecto Hipot. 

 

En las figuras 7, 8, 9 y 10, se presenta una vista del prototipo del 

CDA para la primera Iteración: 
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Figura 7 pantalla de ingreso. 

 

 
Figura 8 situación problémica. 

 

 
Figura 9 situación preguntas de investigación 

 

 
Figura 10 explorando aprendizajes 

 

4. Conclusiones  

 
El desarrollo de contenidos digitales para el aprendizaje implica 

por sus características, de la adopción de metodologías y técnicas 

de ingeniería del software, ya que como se sabe, su objeto 

principal está relacionado con la calidad tanto de los procesos 

como de los productos de software. Con ello se asegura la 

planeación y el control sobre los flujos de información que van 

emergiendo en el desarrollo del proyecto. Es decir, la ingeniería 

del software brinda la posibilidad de un desarrollo fielmente 

estructurado.  

 
Es de anotar que en la construcción de contenidos digitales para el 

aprendizaje, se requiere de una ingeniería del software conectada 

con dos instancias fundamentales del ciclo de vida: la concepción 

y análisis de necesidades         pedagógicas, didácticas y 

tecnológicas; y la experimentación en ambientes de usuario final. 

Esto es especialmente trascedente porque está en relación con la 

efectividad del contenido en escenarios de aprendizaje.  

 

El otro asunto importante es el del agilismo. Debe comprenderse 

que los desarrollos de contenidos digitales deben estar a tono con 

las necesidades de su creación rápida, pero sin menoscabar 

aspectos relacionados con su efectividad. Para esto es fundamental 

la participación activa del usuario final desde la fase de 

concepción del contenido, la planeación de iteraciones, la 

coherencia con los guiones y la formalidad de las validaciones y 

experimentaciones finales.  

 

MARCODA, es un proceso ágil para el desarrollo de contenidos 

de aprendizaje, los cuales son considerados como productos de 

software. MARCODA tiene un ciclo de vida bien definido para 

asegurar la planeación y el control en los proyectos de creación de 

contenidos de aprendizaje, con principios incluyen: accesibilidad 

a través de protocolos web, con evaluación continua de los 

aspectos didácticos, pedagógicos y tecnológicos, incluye la 

presencia de los usuarios (profesores, estudiantes y expertos 

temáticos en todas las fases del proyecto de construcción, con 

diseño y experimentación educativa y con el aprendizaje Baso en 

Problemas (ABP) como metódica propuesta. Adicionalmente 

MARCODA se basa en prácticas ágiles aceptadas y comprobadas 

en la industria del software como: Elaborar Historias de usuario, 

Definir plan de entregables por iteraciones de corta duración (2 a 

tres semanas), Priorización de requerimientos para cada iteración, 

Estimar tiempo y recursos requeridos para cada iteración, 

Reuniones informativas en períodos cortos y corto tiempo (eje: 15 

minutos diarios), Verificación, validación y evaluación por 

iteración y codificación con estándares entre otras. 

MARCODA está siendo aplicada con éxito, en varios proyectos 

de creación de contenidos digitales de aprendizaje, cuyos 

resultados serán expuestos en futuros trabajos. 
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ABSTRACT 

Software testing is a fundamental process in the software 

development cycle. Through it, it is possible to identify faults and 

problems which may harm the proper functioning of the 

application. Software quality is directly related to the successful 

completion of testing practices, making this activity fundamental 

for software development professionals. Thus, the software testing 

teaching must provide to the student, as well as concepts, practical 

aspects for the activity understanding so that students can absorb 

effectively these activities. The iTestLearning game was 

developed in order to support the software testing teaching by 

providing an environment for simulation of the software testing 

process. Currently, the game includes the planning and design 

stages of software testing process. In this context, this paper 

presents the execution stage of software testing process in 

iTestLearning. Its goal is to simulate the execution stage of the 

testing process, making the game more efficient and effective for 

teaching software testing, besides a more complete environment 

for the practice of software testing activities. 

RESUMO 

O teste de software é um processo fundamental no ciclo de 

desenvolvimento de software. Por meio dele, é possível se 

identificar falhas e problemas que podem comprometer o devido 

funcionamento da aplicação. A qualidade do software está 

diretamente relacionada com a boa realização das práticas de 

teste, tornando esta atividade de fundamental importância para os 

profissionais de desenvolvimento de software. Dessa forma, o 

ensino de teste de software deve apresentar ao aluno, além de 

conceitos, aspectos práticos para o entendimento da atividade de 

forma que estudantes possam absorver de maneira eficaz as 

atividades e o funcionamento dos processos de teste. O jogo 

iTestLearning foi desenvolvido com o objetivo de apoiar o ensino 

de teste de software através da disponibilização de um ambiente 

de simulação das etapas do processo de teste de software. 

Atualmente o jogo contempla as fases de planejamento e projeto 

do processo de teste de software. Nesse contexto, este trabalho 

apresenta o desenvolvimento da fase de execução do jogo 

educacional iTestLearning. Seu objetivo é simular a etapa de 

execução do processo de testes, tornando o jogo mais eficiente e 

eficaz no ensino de testes de software, além de um ambiente mais 

completo para a prática das atividades de testes de software. 

Categories and Subject Descriptors 

K.3.2 [Computer and Information Science Education]: 

Computer science education. 

General Terms 

Design, Theory, Verification. 

Keywords 

Software testing. Educational games. Software engineering. 

1. INTRODUÇÃO 
Diante de um cenário cada vez mais competitivo entre empresas 

que desenvolvem software, a qualidade de software é um atributo 

essencial. O Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica [1] 

define a qualidade do software como o grau em que o software 

possui para uma desejada combinação de atributos de qualidade. 

Modelos de gestão de processo propõem atividades de garantia da 

qualidade para a obtenção de melhores produtos nas organizações 

de desenvolvimento de software. Uma destas atividades é a de 

teste de software. Teste de software é o processo de avaliar um 

sistema ou um componente de um sistema, por meios manuais ou 

automáticos, para verificar se ele satisfaz os requisitos 

especificados ou identificar diferenças entre resultados esperados 

e obtidos [2].  

O processo de testes de software possui três atividades básicas: 

planejamento, projeto e execução. Na fase de planejamento é 

definida a estratégia de testes que deverá ser utilizada para 

minimizar os riscos de negócios. Na fase de projeto é realizada 

uma identificação dos casos de testes mais adequados para que se 

possa apontar o número de falhas possíveis. A fase de execução 
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tem como objetivo executar os testes registrados na fase anterior e 

verificar o comportamento dos mesmos em um ambiente 

funcional do software [3]. 

Apesar da sua importância, a atividade de teste de software ainda 

não tem sido muito explorada em disciplinas de Engenharia de 

Software. Embora testes consumam mais da metade da vida 

profissional de um programador, menos de 5% da educação de um 

programador são dedicados a essa atividade [4]. 

Wangenheim e Silva [5] indicam em seu estudo que para os 

profissionais da área de software, o ensino de testes de software é 

pouco satisfatório, o que demonstra uma deficiência nessa 

disciplina nos principais cursos de Ciências da Computação. 

Uma das maiores dificuldades em realizar o ensino de teste de 

software se dá pela necessidade de aplicar o processo na prática, 

levando apenas um conhecimento a nível teórico aos graduandos 

das áreas de Computação. Nesse contexto, a literatura recomenda 

o desenvolvimento de jogos, pois os mesmos podem permitir a 

experimentação de situações que seriam vivenciadas fora do 

contexto educacional, como, por exemplo, situações diretamente 

ligadas ao ambiente profissional [6]. 

Alguns trabalhos foram propostos para auxiliar o ensino das 

atividades de testes de software. Dentre eles podemos citar o Jogo 

das 7 Falhas [7], U-Test [6], BUG HUNT [8] e iTestLearning 

[9][10][11], que mostram o uso de jogos para simulações de testes 

específicos. Por exemplo, o teste da caixa-preta realizados pelos 

jogos 7 falhas e U-test. No jogo das 7 falhas e o U-test, o aluno 

realiza os testes baseados nas técnicas de caixa-preta, teste que 

verifica a saída de dados usando entradas de vários tipos, através 

de informações que são disponibilizadas no jogo sobre um 

determinado projeto. No jogo BUG HUNT o aluno realiza etapas 

relacionadas aos testes de caixa-preta, caixa-branca, teste que usa 

a perspectiva interna para modelar casos de teste, e JUnit 

(framework para automação de testes) e também a conceitos 

básicos de teste. Já o jogo iTestLearning, provê um ambiente para 

a realização do planejamento e projeto de teste de software por 

meio de uma breve descrição de um projeto hipotético. 

Dentre estes trabalhos não foram encontrados jogos que simulem 

todas as atividades de testes de software, composta por 

planejamento, projeto e execução dos testes. A execução desses 

testes precisa ser embasada em um planejamento prévio e uma 

modelagem de como possam ser executados esses testes, de forma 

que auxilie especialmente o teste caixa-preta. 

Neste contexto, um ambiente de apoio ao ensino de testes de 

software foi desenvolvido, na forma de jogos de simulação, 

denominado iTestLearning [9]. Nesta primeira versão havia 

apenas a fase de planejamento, sendo esta avaliada em [10]. O 

jogo evoluiu com a adição da fase de projeto e sua consequente 

avaliação [11]. As avaliações foram realizadas por meio do 

modelo descrito em Savi et al. [12], onde foi possível comprovar 

a eficiência do jogo dentro das atividades de teste de software. No 

entanto, para cobrir todas as atividades de testes é necessário 

simular os testes planejados e projetados de forma atender todas 

as fases dos testes de software. 

Para suprir essa necessidade, este trabalho tem como objetivo 

apresentar a fase de execução do sistema iTestLearning, que terá 

como atividade simular os testes funcionais em sistemas 

hipotéticos, de forma a utilizar o planejamento e o projeto prévio 

dos testes para determinado projeto selecionado. Por meio desse 

módulo, o jogo pretende se tornar mais completo e fornecer ao 

aluno uma ferramenta com uma maior capacidade para beneficiar 

os graduandos em cursos da área da computação. 

2. ENSINO DE ENGENHARIA DE 

SOFTWARE 

A Engenharia de Software evoluiu significativamente nas últimas 

décadas procurando estabelecer técnicas, critérios, métodos e 

ferramentas para a produção de software, em consequência da 

crescente utilização de sistemas baseados em computação em 

praticamente todas as áreas da atividade humana, o que provoca 

uma crescente demanda por qualidade e produtividade, tanto do 

ponto de vista do processo de produção como do ponto de vista 

dos produtos gerados [13]. 

Cada vez mais, profissionais da área de tecnologia da informação 

devem estar capacitados, portanto é necessário que o ensino da 

disciplina de engenharia de software seja priorizado e transmitido 

de uma maneira eficiente nos cursos da área da computação. 

A qualidade da educação em Engenharia de Software pode 

contribuir significativamente à melhoria do estado da arte do 

desenvolvimento de software e auxiliar a solução de alguns 

problemas tradicionais e crises relacionadas com as práticas da 

indústria de software [14]. 

A Disciplina de Engenharia de Software é preocupada com a 

aplicação de teoria, conhecimento e prática para o 

desenvolvimento efetivo e eficiente de sistemas de software que 

satisfaçam os requisitos dos usuários [15].  

O principal problema encontrado no ensino de Engenharia de 

Software é que modelo tradicional de ensino adotado na Educação 

em Engenharia está apoiado na transmissão de conhecimentos, 

que normalmente focaliza os aspectos conceituais das diversas 

teorias, sem a sua necessária contextualização [16] por isso é 

importante que o ensino dessa disciplina não se resuma apenas ao 

formato tradicional de aulas, entre as possíveis abordagens pode 

se considerar substituições de aulas expositivas por discussão de 

casos práticos [17], dinâmicas de grupo, o uso de jogos [18] e 

Capstone projects (um esforço em grupo em que alunos executam 

um projeto do início ao fim) [19]. 

3. JOGOS EM ENGENHARIA DE 

SOFTWARE 

O ato de jogar é definido por Prensky [20] como uma atividade 

não obrigatória, governada por regras, que produz resultados 

incertos e que apresenta elementos que imitam a realidade. 

Sintetizado nesta frase talvez estejam presentes os elementos que 

tornam o jogo um atrativo, principalmente, para os “nativos 

digitais”. A incerteza de resultados e a não obrigatoriedade são 

características chave [21]. 

Jogos podem ser utilizados para facilitar e auxiliar o ensino em 

diferentes áreas do conhecimento. De maneira geral, jogos 

compreendem um conjunto de atividades que podem envolver um 

ou mais participantes, que comumente desafiam as habilidades 

físicas ou mentais dos jogadores, exigindo que estes sigam um 

conjunto de regras para atingir um determinado objetivo, 

previamente estabelecido [6]. 

No ambiente educacional, jogos são projetados para ensinar 

determinado assunto, expandir conceitos, reforçar o 

desenvolvimento, compreender um acontecimento histórico ou 

cultural ou auxiliar na aprendizagem de uma habilidade [22]. 
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Na Engenharia de Software, jogos podem ser utilizados para 

simular ambientes que representem uma experimentação de 

situações que seriam vivenciadas fora do contexto educacional, 

como, por exemplo, situações diretamente ligadas ao ambiente 

profissional [6]. Os projetos desenvolvidos em sala de aula pelos 

estudantes de Engenharia de Software, em função do tempo e da 

natureza didática, não permitem evidenciar diversos aspectos do 

processo de desenvolvimento [23]. Mesmo que o professor possa 

explicar a maioria destas ações em aulas expositivas, os 

estudantes não terão a oportunidade de participar de um processo 

de desenvolvimento de software completo [23]. Neste contexto, as 

utilizações de jogos para auxiliarem o ensino de software podem 

suprir a necessidade de se realizar uma ligação entre teorias e 

práticas. 

Na literatura, alguns jogos foram encontrados com o objetivo de 

apoiar o ensino de teste de software, dentre os trabalhos 

pesquisados serão descritos durante esta seção os seguintes jogos: 

Jogo das 7 Falhas [7], U-Test [6] e BUG HUNT [8]. 

O Jogo das 7 Falhas [7] é um jogo single-player, no qual o 

jogador assume o papel de uma equipe de teste de software onde 

terá como objetivo descobrir as sete falhas existentes em cada 

funcionalidade testada, correlacionando as falhas com uma classe 

de equivalência ou um valor-limite. Para que o jogador consiga 

avançar para os demais níveis será necessário identificar os sete 

erros em uma determinada funcionalidade em um determinado 

período de tempo que irá variar dependendo do nível (25 minutos 

para o nível 1 e 40 minutos para o nível 2). Ao fim se o jogador 

conseguir encontrar os 7 erros no período de tempo determinado 

ele vencerá o jogo. 

U-test [6] é um jogo que tem como objetivo geral realizar uma 

simulação onde o jogador deve assumir o papel de um testador 

que tem como função escrever testes de unidades para funções 

pertencentes á um sistema hipotético. Ao inicio do jogo o usuário 

passa por uma “entrevista” sobre determinados conceitos de 

software, obter sucesso nesta etapa o usuário estará habilitado 

para as seguintes. Logo em seguida o jogador recebe um artefato e 

a partir dela serão instanciados novos desafios. O jogo possui 

quatro etapas com diferentes objetivos e ao fim o usuário obterá 

sua pontuação. 

BUG HUNT [8] apoia o ensino de teste de software que tem seu 

objetivo determinado por quatro etapas. Durante a primeira a 

ferramenta busca familiarizar o usuário com o básico de teste de 

execução onde ele deverá descobrir um determinado problema 

usando pistas providas pelos casos de teste criados. Durante a 

segunda etapa serão introduzidos conceitos de teste caixa-preta, 

para se concluir o objetivo o aluno deverá desenvolver casos de 

teste que demostrem os problemas do software fictício. No 

terceiro nível será explorada a técnica de teste de caixa-branca e 

por fim será apresentado aos conceitos de automação de teste. Ao 

completar as quatro etapas será apresentado aos alunos o 

resultado final. 

4. ITESTLEARNING 
O iTestLearning é um jogo educacional que visa apoiar o ensino 

de teste de software, simulando um ambiente onde o jogador 

deverá realizar as fases de planejamento e de projeto de teste de 

um determinado sistema a partir de descrições feitas sobre eles [9, 

10, 11]. 

As tecnologias adotadas para o desenvolvimento foram baseadas 

nos frameworks JSF 2.0 e jQuery foram utilizadas para o 

desenvolvimento visual do jogo (telas e animações), Hibernate 

para a persistência de dados e JAVA como linguagem de 

programação padrão para desenvolvimento do projeto. 

O jogo exige conhecimentos nas áreas de Engenharia de Software, 

para que se tenham compreensão sobre os processos de 

desenvolvimento de software, e Teste de Software, onde conceitos 

sobre teste de software serão necessários para a realização das 

etapas do jogo, por esse motivo ele é voltado para alunos de 

cursos de graduação da área de computação ou informática A 

Figura 1 demostra a tela inicial do jogo. 

 

Figura 1. Tela para escolha de um projeto a ser jogado [10]. 

Atualmente o jogo conta com duas etapas: a fase de planejamento 

e a fase de projeto. Durante a fase de planejamento, o aluno 

deverá realizar o planejamento dos testes englobando durante o 

procedimento seis etapas definidas: itens de teste, tipos de teste, 

níveis de teste, critérios de aceitação, ferramentas e artefatos. Em 

cada uma dessas etapas o aluno será desafiado a selecionar entre 

as opções referentes ao item de planejamento qual melhor se 

adequa ao projeto que está sendo jogado. Ao longo do progresso 

na etapa vão sendo apresentados ao jogador diversos conceitos 

referentes a teste de software como, por exemplo, ferramentas 

para testes (Selenium, Jmeter) e técnicas de teste. A Figura 2 

demonstra a fase de planejamento. 

A fase de projeto se inicia após a finalização da primeira fase, 

mediante a obtenção de uma pontuação mínima necessária na 

primeira fase, e consiste em selecionar os casos de testes válidos 

de acordo com a descrição de uma especificação que dependendo 

do nível será representada através de um caso de uso, estórias de 

usuário ou requisitos. Os casos de testes listados apresentam um 

fluxo representado uma operação realizada no sistema através da 

entrada de dados e repostas do sistema. 

Para que se possa cobrir de forma completa o processo de teste de 

software, este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento da 

fase de execução sendo integrada a fase de projeto da ferramenta. 
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Figura 2. Fase de Planejamento [11]. 

5. ITESTLEARNING: FASE DE 
EXECUÇÃO 
O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento do módulo da fase 

de execução do jogo iTestLearning. Além disso, também ocorrerá 

a integração deste módulo com as fases de planejamento e projeto, 

possibilitando que o jogo seja mais completo no suporte a 

professores e alunos no ensino de testes de software. 

O jogo consiste na simulação de casos de teste funcionais em um 

ambiente que irá realizar a projeção de sistemas hipotéticos. 

Dentre as técnicas de teste funcional que podem ser aplicadas ao 

processo da fase de execução, será utilizada como modelo o Teste 

de Caixa-Preta, onde serão usados os casos de teste selecionados 

durante a fase de projeto. A partir destes casos de teste serão 

realizadas simulações para verificar a saída dos dados em um 

ambiente funcional, de forma que o aluno possa observar se as 

saídas estão coerentes com as entradas. 

A metodologia utilizada para a construção do módulo de fase de 

execução seguiu as seguintes etapas: (i) levantamento de 

conceitos de testes e jogos para o ensino de testes de software; (ii) 

identificação de requisitos; (iii) desenvolvimento do módulo de 

execução do jogo; e (iv) avaliação do jogo. 

A etapa (i) de levantamento de conceitos tem como objetivo 

realizar um levantamento bibliográfico sobre os principais 

conceitos de testes de software com foco em testes funcionais e 

avaliar trabalhos que mostrem uso de jogos para o auxílio no 

ensino de teste de software. Para elaboração da fase de execução 

do jogo foram pesquisados trabalhos relacionados e modelos que 

pudessem servir como uma referência para a construção de um 

ambiente que simulasse testes funcionais. Este trabalho baseou-se 

nos jogos 7 Falhas [7], U-Test [6] e BUG HUNT [8]. 

A etapa (ii) consistiu na identificação de requisitos, realizada a 

partir da análise dos trabalhos relacionados citados anteriormente. 

Os principais requisitos que podem ser reutilizados para a 

construção do módulo serão identificados, e quais devem ser 

adicionados para que possam cobrir o que as ferramentas 

estudadas não fornecem. 

O desenvolvimento do módulo de execução, contemplado na 

etapa (iii), é composto por várias atividades. No início foi 

elaborada a modelagem do jogo onde diagramas de classe e de 

caso de uso serão construídos para auxiliarem no 

desenvolvimento do jogo e para complementar a documentação da 

ferramenta. Também é necessário o desenvolvimento de 

diagramas de atividade para que possa ser demostrado a 

integração da fase de execução com os demais módulos da 

ferramenta. Protótipos de tela foram desenvolvidos com a 

finalidade de validar os casos de uso e verificar o funcionamento 

do jogo. Para que o módulo possua o devido aspecto de jogo será 

utilizado o Game Design Document que tem como função definir 

o processo de criação dos conteúdos e das regras de um jogo [24]. 

Através da utilização deste documento poderemos determinar os 

principais pontos a serem considerados em relação a regras, 

objetivos e mecânicas do jogo. A codificação do jogo segue o 

padrão atual utilizado no jogo iTestLearning baseado na 

linguagem de programação JAVA, frameworks JSF 2.0 e 

Hibernate para a realização da persistência em banco de dados. 

A avaliação do módulo, descrito na etapa (iv) segue o modelo 

proposto por Savi et al. [12], desenvolvido principalmente para 

medir a eficiência em jogos que podem ser utilizados para apoio 

ao ensino e aprendizagem. Este modelo busca avaliar um jogo 

através de contextos como a motivação que jogador terá para usar 

a ferramenta, se trará uma experiência positiva aos usuários e o 

aprendizado adquirido como o jogo. Com base nestes elementos 

os alunos deverão avaliar determinados itens em uma escala com 

variação de -2 a +2, que correspondem a concordâncias negativas 

e positivas, respectivamente. 

6. DESENVOLVIMENTO DO MÓDULO DE 
EXECUÇÃO DO ITESTLEARNING 
O desenvolvimento do módulo de execução do iTestLearning 

seguiu as etapas projetadas na metodologia. A primeira etapa 

consistiu de atividades mais teóricas e conceituais, relacionadas a 

conceitos e trabalhos relacionados. 

Na etapa (ii) foram identificados os requisitos necessários para a 

implementação da fase de execução através da leitura de artigos 

sobre trabalhos relacionados, na qual foi possível realizar uma 

coleta das principais propriedades a serem consideradas para o 

desenvolvimento do módulo. A elicitação dos requisitos foi 

realizada através da utilização de casos de usos devido à 

necessidade de visualizar e validar a interação do usuário com o 

software. Os quatros casos de uso definidos foram: o jogador 

inicia a fase de execução, o jogador seleciona os casos de teste, o 

jogador realiza a execução dos casos de teste e o jogador termina 

a fase de execução.  

Na etapa (iii), o desenvolvimento do Game Design Document foi 

baseado em seu modelo que se caracteriza por sete pontos 

principais: objetivos, história e narrativa, gameplay, arte, 

documentação técnica, gerenciamento e análise do projeto, e post 

mortem. Dentre eles os tópicos história e narrativa e arte são ainda 

pontos a serem desenvolvidos no jogo, gerenciamento e análise de 

projeto não é aplicável ao âmbito que está sendo desenvolvida a 

ferramenta e post mortem só deve ser descrito após a finalização 

do projeto, por esses motivos estes tópicos não foram aplicados na 
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construção do documento. Em relação à fase de desenvolvimento, 

alguns artefatos comuns a Engenharia de Software também foram 

construídos, como diagrama de classes e o diagrama de atividades 

exibido na Figura 3. 

 

Figure 3. Diagrama de atividades. 

O gameplay do da fase de execução se inicia após a finalização da 

fase de planejamento. Ao conseguir êxito nessa etapa o jogador 

estará habilitado para passar à fase seguinte. Na próxima fase, o 

sistema apresenta a descrição detalhada de um caso de uso e uma 

lista de casos de teste no qual o usuário fará uma análise dos casos 

a serem executados na etapa de execução. A Figura 4 ilustra essa 

etapa da fase. 

Os números de casos de uso variam conforme cada projeto. Já os 

casos de teste podem variar entre quatro e cinco casos de teste por 

caso de uso. O aluno deverá selecionar um número mínimo de 

casos de testes para prosseguir para a etapa de execução que varia 

dependendo do nível de dificuldade do projeto (no mínimo dois 

para o fácil, três para o médio e quatro para o difícil). 

 

Figure 4. Seleção de casos de teste na fase de projeto. 

A tela da fase de execução, apresentada na Figura 5, possui dois 

componentes: as opções a serem selecionadas que podem ser 

casos de testes válidos e casos de testes inválidos, e o sistema 

onde deverá ser executado o sistema a partir de dados pré-

fornecidos. Ao entrar com os dados no sistema e clicar “executar” 

o jogador deverá observar o comportamento do sistema e definir a 

opção correta. 

 

Figure 5. Simulação do caso de teste na fase de execução. 

A execução simulará o comportamento do sistema relacionado aos 

dados enviados e apresentará ao jogador as respostas sobre o 

evento que serão feitas através de alertas ou telas de finalização de 

processos. O aluno deverá observar essa resposta e marcar caso de 

teste válido quando o sistema simulado apresentar um 

comportamento correto ou caso de teste inválido quando 

apresentar um comportamento inesperado. A Figura 6 demonstra 

a funcionalidade sendo executada. 
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Figure 6. Funcionalidade do caso de teste sendo executada. 

Após a execução o sistema retornará a resposta através de alertas, 

conforme apresentado na Figura 7, com mensagens 

correspondentes às saídas do sistema em relação aos dados 

submetidos.    

Figure 7. Saída da execução do caso de teste. 

Durante a execução dessa etapa 3 ícones, demostrados na Figura 

8, estarão disponíveis: caso de uso, que apresentará a descrição do 

caso de uso sempre que o jogador precisar reler para o melhor 

entendimento do caso de teste, dúvidas, onde terá descrições 

sobre o funcionamento da fase de execução, e encerrar o jogo. 

 

Figure 8. Tela de informação fornecida pelo ícone caso de 
teste. 

Ao final, uma tela de resultado dará um feedback ao jogador 

contendo todos casos de testes referentes ao projeto jogado, os 

mesmos estarão divididos em casos corretos (casos de teste 

válidos) e casos errados (casos de teste inválidos) que também 

mostrará uma justificativa para informar o motivo que o torna 

inválido. A tela final é exibida na Figura 9.  

 

Figure 9. Tela de feedback final da fase de projeto e execução. 

7. AVALIAÇÃO 
O jogo apresentado neste trabalho teve o foco na fase de execução 

de testes. Para sua avaliação, uma metodologia específica para 

avaliação de jogos educacionais foi aplicada. Essa metodologia 

foi elaborada por Savi et al. [12], e propõe um modelo para a 

avaliação da qualidade de jogos educacionais baseado no modelo 

de avaliação de treinamento de Kirkpatrick [25], nas estratégias 

motivacionais do modelo ARCS (Attention, Relevance, 

Confidence, Satisfaction) [26], na área de experiência do usuário 

e na taxonomia de objetivos educacionais de Bloom [27]. 

Este modelo de avaliação define três componentes que devem ser 

avaliados: motivação, experiência do usuário e aprendizagem. 

Estes componentes são divididos em subcomponentes: Motivação 

é dividida em satisfação, confiança, relevância e atenção; 

Experiência do Usuário é dividida em competência, diversão, 

desafio, interação social e imersão; e Aprendizagem divide-se em 

aprendizagem de curto termo e de longo termo. 

Savi et al. [12] indica que, ao utilizar este modelo para a avaliação 

de um determinado jogo educacional, este necessita ser revisado 

em termos da relevância dos itens. Caso seja necessário, o modelo 

deve ser adaptado ao contexto, ao tipo de jogo, e ao objetivo da 

avaliação. Neste trabalho, o modelo de avaliação foi adaptado 

com a remoção da categoria interação social, devido ao jogo não 

estar orientado a esta característica. Também foram renomeadas 

duas das perguntas do questionário original, para que estas 

estivessem orientadas ao conteúdo do jogo. 

O formato de resposta da avaliação para os itens da escala foi 

baseado na escala Likert de 5 pontos, variando de -2 (discordo 

fortemente) até +2 (concordo fortemente). A interpretação dos 

dados está diretamente ligada ao formato de resposta dos itens. 

Quanto mais próximo a média estiver de +2, melhor avaliada foi a 

característica do jogo [12]. 

Esta metodologia já foi aplicada ao jogo iTestLearning em duas 

outras oportunidades, avaliando apenas a fase de planejamento 
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[10] e a fase de projeto [11], já que não ainda tinha sido 

implementada a fase de execução. 

7.1 Execução da Avaliação 

A avaliação foi realizada com 11 alunos da disciplina de 

Qualidade de Software do curso de Engenharia de Software do 

Campus UFC Quixadá. Todos os envolvidos no experimento já 

tinham cursado a disciplina de Engenharia de Software e 

possuíam conhecimentos teóricos da área de teste de software. A 

justificativa para a escolha desse perfil refere-se à necessidade do 

aluno já possuir conhecimentos sobre testes para a devida 

utilização do jogo.  

Os alunos participaram de uma aula que teve como foco as fases 

de projeto e execução do processo de teste de software como 

também os principais conceitos de casos de teste. Também foi 

realizada uma apresentação do jogo iTestLearning demostrando 

suas funcionalidades básicas.   

Após a finalização da aula, os alunos foram submetidos à 

realização de práticas através do uso do jogo, e então foram 

escolhidos dois projetos a serem jogados. 

O primeiro projeto foi realizado em conjunto com a turma para 

que se tivesse uma explicação de como funcionava o jogo e os 

alunos pudessem sanar suas dúvidas em relação à dinâmica e 

funcionalidades básicas da ferramenta.  

O segundo projeto escolhido foi jogado individualmente, a fase de 

planejamento foi descartada, visto que não era o foco do trabalho, 

então cada aluno executou todas as etapas da fase de projeto e 

execução do jogo iTestLearning e tiveram que explorar os 

recursos fornecidos pela ferramenta e completarem todos os níveis 

existentes do determinado projeto. 

Para avaliar o jogo foi aplicado o questionário de avaliação online 

com os alunos. O questionário utilizou a metodologia de avaliação 

apresentada adaptada ao contexto do jogo. 

7.2 Análise dos Resultados  

Os resultados coletados foram compilados e demonstrados através 

de gráficos de barras que demonstram o percentual entre as 

 

Figura 10. Percentual das respostas do aspecto motivação. 
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avaliações feitas pelos alunos e os três pontos do modelo SAVI: 

motivação, experiência do usuário e aprendizagem. 

A Figura 10 representa a média das respostas em relação ao 

requisito motivação, composto por 10 itens. A maioria dos itens 

tiveram suas maiores marcas percentuais em respostas +1 e +2, o 

que revela que os alunos concordaram com a maioria dos pontos 

relacionados a essa categoria e indicando que o ponto motivação 

foi atingido com êxito. O aspecto relevância foi o que obteve 

maior êxito, com a maioria dos itens obtendo respostas entre +1 e 

+2. Entre os itens que devem ser melhorados destacam-se o ponto 

“Foi fácil entender o jogo e começar a utilizá-lo como material de 

estudo” do quesito confiança que, obteve 27,3% das respostas 

marcadas em -1, e 9,1% marcadas como -2, o que sugere que o 

jogo poderia ser mais intuitivo. Também o ponto “design do jogo” 

que recebeu 27,3% das respostas em -1, o que mostra que o jogo 

necessita de melhoria no conteúdo gráfico. 

A Figura 11 demonstra a experiência do usuário onde dos 7 itens 

avaliados obtivemos a maioria das respostas centralizadas nos 

pontos 0 e +1 o que mostra que conseguimos uma média 

satisfatória neste quesito. Os itens referentes à categoria 

competência foram o que demonstraram maior grau de aprovação 

principalmente do item “Consegui atingir os objetivos do jogo por 

meio das minhas habilidades” que obteve 63,6% das respostas 

marcadas em 1 e 36,4% em 2 o que indica que o jogo conseguiu 

passar ao usuário o sentimento de que ele realmente estava usando 

suas habilidades para passar de nível. É possível também 

afirmarmos que o jogo se mostrou eficiente nos quesitos desafio 

com uma ressalva apenas no item “O jogo evolui num ritmo 

adequado e não fica monótono” que necessita de uma melhoria 

para tornar o jogo mais dinâmico. O quesito que demonstrou 

menor eficiência foi o de imersão, no qual podemos ver que as 

respostas entre -1 e -2 compuseram entre 20% e 30% dos itens o 

que revela que esse quesito precisa ser melhor trabalhado para que 

possa se criar um ambiente que prenda melhor a atenção dos 

jogadores. 

O terceiro gráfico na Figura 12 demonstra a categoria 

aprendizado, dos 5 itens avaliados a maioria das repostas 

centralizadas no ponto +1 demonstrando a eficiência do jogo no 

ensino e aprendizagem de teste de software. Os itens “O jogo foi 

eficiente para minha aprendizagem, em comparação com outras 

atividades da disciplina” e “É fácil aprender a usar a interface e 

controles do jogo” obtiveram mais de 70% das suas repostas 

centralizadas em +1 e +2 indicando que o jogo está alinhado com 

seu objetivo de apoiar o ensino de teste de software e de 

facilidade de uso da ferramenta. Apenas o item “Os controles para 

realizar ações no jogo responderam bem” obteve respostas no 

ponto -2, o que sugere a necessidade de pequenos ajustes para que 

os controles funcionem de maneira eficiente. 

 

Figura 11. Percentual das respostas do aspecto Experiência do Usuário. 
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7.3 Análise dos Pontos Fortes e Pontos de 
Melhoria  

Este tópico tem como objetivo apresentar os pontos fortes e 

pontos de melhoria sugeridos pelos alunos que participaram da 

atividade, estes estão dispostos na Tabela 1. 

Sobre os pontos fortes do jogo podemos destacar que, segundo os 

alunos, o módulo de Execução do iTestLearning contribuiu de 

forma positiva para o entendimento do processo de teste, os 

passos do jogo ficaram bem entendidos pelos que realizaram e 

principalmente pela facilidade da utilização do entendimento e 

manuseio das funcionalidades da ferramenta. Outro ponto 

elogiado pelos alunos foram o conteúdo que o jogo possui e a 

interação com o sistema. 

Como pontos negativos entre os comentários destacam-se a 

necessidade de uma melhor elaboração do design do jogo para 

torná-lo mais atraente, fato também descrito no tópico 5.1, e 

também se faz necessário à reescrita de alguns casos de teste 

apresentados para que possa ficar mais claro o que se deve esperar 

da saída do sistema. 

Tabela 1. Comentários dos alunos sobre pontos fortes e 
melhorias do jogo 

ID Pontos fortes do jogo Sugestão de melhorias 
1 Aborda um tema muito 

importante na minha 

graduação e ajuda a entender 

melhor o conteúdo. 

Os textos dos casos de 

teste ficaram um pouco 

confusos. Algumas 

vezes ficou confuso 

saber qual seria o 

resultado final do 

sistema. 

2 Passos bem explicados. N/A 

3 A metodologia usada para as 

perguntas são bem intuitivas e 

prazerosas de responder. 

N/A 

 

4 O jogo torna-se interessante 

pelo fato de colocarmos 

valores e analisar se o sistema 

está retornando o esperado ou 

se está se comportando de 

maneira inesperada. Essa 

interação é um ponto forte da 

execução do jogo. Consegui 

identificar bem os casos, e 

responder corretamente as 

questões. 

A especificação nos 

casos de teste não ficou 

muito clara. Faltou 

especificar os campos 

que realmente são 

válidos e os nãos 

válidos de maneira 

melhor. 

5 Boa explicação nos casos de 

uso. Fácil entendimento da 

interface. 

N/A 

6 Linguagem simples, fácil 

manuseio. 

N/A 

7 Linguagem simples. Interface 

gráfica que contribui para o 

manuseio do jogo. 

Abordagem bastante relevante 

das questões. 

Melhor formatação das 

opções que estão em 

uma mesma linha. 

Separar as informações 

por campos. 

8 Fácil manuseio e objetivo. Melhorias quanto aos 

textos das questões. Os 

textos podem gerar 

confusão, não deixando 

claras as informações 

necessárias. 

9 Conteúdo bem elaborado. Interface gráfica. 

Facilitar o início do 

jogo em relação como o 

jogo funcionará. 

10 Por ser um jogo atrai mais 

atenção de quem esta jogando 

e estudando do que a quem 

esta somente estudando. 

Poderia melhorar a 

interface e deixar mais 

claro qual o objetivo do 

jogo. 

11 Aumento no conhecimento 

em relação a casos de testes 

para a melhoria da qualidade 

do software. 

 

 

Figure 12. Percentual das respostas do aspecto Aprendizagem. 
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7.4 Análise da Percepção de Aprendizagem  

Para analisar o ganho com relação à percepção de aprendizagem 

dos alunos, duas perguntas foram elaboradas com o objetivo de 

medir o quanto os alunos julgaram ter compreendido melhor o 

assunto em relação ao conhecimento que eles possuíam antes do 

uso da ferramenta. Para isso, foi utilizada uma escala que varia de 

1 a 5 no qual o aluno deveria selecionar o nível de compreensão 

que ele possuía sobre um determinado assunto antes e depois de 

usar a ferramenta. 

O gráfico demonstrado na Figura 13 tem como objetivo 

demonstrar o nível de aprendizagem dos participantes. Para os 

resultados desse gráfico foram perguntados aos alunos o nível de 

aprendizagem sobre o conhecimento dos conceitos e 

funcionalidades dos casos de testes antes e depois do uso da 

ferramenta. 

 

Figure 13. Percepção de aprendizagem sobre o conhecimento 
de casos de teste. 

Entre os 11 alunos, 8 demonstraram que obtiveram um aumento 

do conhecimento individual sobre casos de teste enquanto 3 

demonstraram que não obtiveram ganhos significativos. Por isso, 

pode-se inferir que 72,7% dos alunos conseguiram ter uma maior 

compreensão sobre o conceito de casos de teste e suas utilidades. 

O gráfico ilustrado na Figura 14 tem como objetivo demonstrar o 

nível de aprendizagem dos alunos em relação ao conhecimento 

individual sobre o processo de execução de testes antes e depois 

do uso da ferramenta. 

 

Figure 14. Percepção de aprendizagem sobre execução de 
testes. 

Com relação ao nível de aprendizado sobre execução de casos de 

teste dos 11 alunos, 6 alunos afirmaram que o jogo trouxe um 

aumento da compreensão em relação as atividades de teste de 

software o que representa 54,5% dos alunos tiveram um aumento 

em média de 2 pontos, entre eles o aluno 10 foi o que registou a 

melhor marca com um aumento de 3 pontos. 

Pelos dois gráficos podemos verificar que o jogo contribuiu de 

forma significativa em relação à percepção do aprendizado 

individual de cada aluno em relação a casos de teste e do processo 

de execução o que indica que o jogo pode ser utilizado como uma 

ferramenta de estudo de testes de software. 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O processo de teste de software é uma das mais importantes 

atividades no processo de desenvolvimento de software, atividade 

no qual é apresentada de maneira quase sempre de maneira teórica 

nos cursos de tecnologia da informação. A necessidade da prática 

para que se tenha um melhor aproveitamento no aprendizado e 

uma maior absorção do conteúdo pelo estudante, em relação ao 

processo de teste de software, é a principal motivação desse 

trabalho, cujo foco foi o desenvolvimento da fase de execução da 

ferramenta iTestLearning. 

A metodologia adotada foi seguida de maneira eficiente onde 

todos os passos foram realizados desde o levantamento de 

requisitos, construção do game design, desenvolvimento e 

avaliação. Dentre os pontos da metodologia, a avaliação do 

módulo foi o passo mais interessante realizado, pois a interação 

com os alunos foi bastante importante para a conclusão do 

objetivo e também como uma fonte para a inspiração para 

trabalhos futuros. 

Entre as dificuldades do trabalho destacam-se a utilização de 

apenas uma turma para a realização da avaliação, o que demostra 

a utilização de um grupo pequeno de alunos para a execução da 

experiência. Por esse fato não podemos afirmar que a 

aprendizagem do conteúdo através do jogo é completamente 

efetiva, mas pelos resultados da avaliação podemos concluir 

ferramenta tem potencial para a contribuição nesse processo. 

Entre os pontos negativos foi identificada a necessidade uma 

maior atenção ao design do jogo, para torná-lo mais atrativo, e 

proporcionar um ambiente que crie uma maior imersão ao 

jogador. Este foi o ponto que recebeu mais críticas. Esse fato 

deve-se ao curto espaço de tempo para o desenvolvimento da fase 

no qual as funcionalidades foram priorizadas em relação ao 

design. 

Como trabalhos futuros, pretende-se investir no conteúdo geral do 

jogo, com a criação de animações, personagens, enredos, entre 

outros. Através da inserção desses elementos será possível 

teremos uma maior “gameficação” do jogo, o que o tornará mais 

completo, e possibilitará a criação de um ambiente mais 

interessante. Desse modo, atrair um maior número de usuários que 

irão usar o jogo como um material de estudo. 
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ABSTRACT 

This article presents Teleduca, an interactive learning mechanism 

for the visually impaired on the Brazilian Digital TV platform 

(DTV). The Teleduca uses concepts and stablished accessibility 

guidelines found in literature. Google Voice and Espeak 

synthesizers were used to allow interaction between the user and 

Teleduca. For a successful proof of concept, a prototype of the 

proposed system has been developed for use with the Ginga, a 

Brazilian DTV middleware, also adopted in several Latin 

American countries. Tests for effective colour contrast were 

performed on the prototype's interface, confirming Teleduca's 

accessibility features. 

RESUMO 

Este artigo apresenta o Teleduca, um mecanismo de aprendizagem 

interativo baseado no sistema brasileiro de TV Digital (TVD), 

acessível a pessoas com deficiência visual. O Teleduca utiliza 

conceitos e recomendações de acessibilidade clássicos 

encontradas na literatura especializada. Os sintetizadores de voz 

do Google e do Espeak foram utilizados para facilitar a interação 

entre o usuário e o Teleduca. Como prova de conceito do sistema 

proposto, um protótipo foi desenvolvido para ser utilizado com o 

Ginga, middleware brasileiro de TVD, hoje adotado em diversos 

países da América Latina. Testes de constraste de cores na 

interface do protótipo foram realizados, reforçando o Teleduca 

como mecanismo de tecnologia assistiva. 

Categories and Subject Descriptors 
H.5.2 [Information Interfaces and presentation]: User 

Interfaces— Interaction styles, Screen design, User-centered 

design. 

General Terms 
Experimentation, Human Factors, Measurement, Performance, 

Verification. 

 

Keywords 

Teleduca, Visually Impaired, Brazilian Digital TV, Ginga.  

1. INTRODUÇÃO 
De acordo com o [11], a televisão está presente em 97% dos lares 

brasileiros. A TV tem auxiliado na formação das pessoas. O uso 

do televisor no campo da aprendizagem ocorre com a utilização 

de materiais educativos em programas de televisão.  

A maneira como se interage com a televisão está mudando 

conforme a tecnologia, que está proporcionando a conversão para 

a TV digital. Os benefícios da TV Digital vão além de uma 

melhor qualidade de imagem e de som [19]. 

Na TV Digital é possível definir que uma de suas qualidades mais 

importantes é a possibilidade de integrar uma capacidade 

computacional significativa no equipamento receptor, 

possibilitando o aparecimento de vários novos serviços, como 

guias eletrônicos de programação, a disponibilização de serviços 

bancários (T-banking), serviços de saúde (T-health), serviços 

educacionais (T-learning), serviços de governo (T-government) 

entre outros. Esses serviços são disponibilizados através da 

interatividade presente no Ginga, middleware do Sistema 

Brasileiro de TV Digital [19]. 

É importante verificar como a TV Digital pode melhorar a 

acessibilidade para pessoas com deficiência visual, pois dados do 

[12] indicam que o Brasil possui mais de 35 milhões de pessoas 

com algum tipo de deficiência visual. Essa parcela da população 

com deficiência visual terá o acesso a televisão comprometido. 

Trabalhar a acessibilidade na televisão é algo imprescindível, pois 

cresce o número de deficientes que se interessam no aprendizado 

a distância através da televisão. É o que garante [14] quando cita 

que o programa Telecurso 2000 atrai vários deficientes visuais, 

mas que infelizmente o mesmo não disponibiliza recursos que o 

torne mais acessível. 

Pensando nesses problemas enfrentados pelo deficiente visual, no 

ano de 1994, a ONU, por meio do Decreto de Salamanca, deixa 

explícito que o desenvolvimento de tecnologias deve possuir 

recursos que facilitem a vida dos deficientes [15]. No Brasil, o 

decreto nº 5296, de 2004, define algumas orientações sobre a 

acessibilidade na comunicação da televisão [1]. A norma 

estabelece que acessibilidade é a possibilidade de um deficiente 
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usufruir o meio físico, meios de comunicação, produtos e 

serviços.  

O objetivo deste trabalho é fornecer um sistema de avaliação 

interativo para os deficientes visuais na televisão digital, através 

do Ginga, middleware brasileiro. Ginga é atualmente adotado na 

América Latina, através de países como Peru, Chile, Equador, 

Paraguai, Uruguai e Argentina. Vários outros países da América 

Central e da África também utilizam o Ginga [17]. 

Dessa forma, este artigo foi organizado em 6 seções, de modo que 

na seção 2 está o sistema Teleduca [2], sistema com o objetivo de 

auxiliar aos deficientes visuais na aprendizagem. Ainda na seção 2 

são descritas as ferramentas utilizadas para sua concepção e 

implementação, a metodologia utilizada durante o seu 

desenvolvimento, elicitação de requisitos funcionais e não 

funcionais, a arquitetura e as telas desenvolvidas. Na seção 3 são 

os resultados, que apresentam um comparativo no uso do 

Teleduca com os sintetizadores de voz Espeak e Google, testes de 

contraste de cores na interface das telas. Na seção 4 são relatados 

alguns trabalhos relacionados. Na seção 5 são apresentados a 

conclusão e os trabalhos futuros. Por fim, na seção 6 estão os 

agradecimentos ao CNPQ. 

2. TELEDUCA 
O Teleduca é um sistema de aprendizagem destinado aos 

deficientes visuais, que tem como finalidade a disponibilização 

avaliações em forma de questionários com perguntas objetivas e 

suas respectivas alternativas, sendo criadas pelo professor no 

ambiente WEB. O sistema Teleduca está dividido em dois 

módulos: WEB e TV.  

O ambiente WEB destina-se aos perfis administrador e professor. 

O primeiro é responsável pelo cadastro de professores, já o 

segundo é responsável pelo cadastro de alunos e questionários.  

No ambiente da TVD, os alunos deverão responder as avaliações 

através da televisão, no fim de cada resposta, o sistema mostrará 

se o usuário acertou ou errou a questão.   

O Teleduca poderá ser utilizado em ambiente escolar, com o 

apoio do educador como professor e como mediador. Como 

professor ele irá lecionar uma determinada disciplina para uma 

turma de alunos. Já como mediador, ele irá solicitar que os alunos 

respondam as perguntas do Teleduca conforme os ensinamentos 

daquela disciplina, através de um televisor. Outra forma de 

utilização será por meio de aulas na televisão, no qual o professor 

de acordo com os ensinamentos irá solicitar aos alunos, em seus 

respectivos domicílios a responder aos questionários no Teleduca 

por meio de um televisor. 

Vale ressaltar que o Teleduca é um sistema de t-learning, no qual 

os questionários vão se apresentando na medida em que a aula for 

sendo ministrada. 

2.1   Ferramentas utilizadas 
O Ginga, middleware brasileiro de TVD, foi utilizado durante o 

desenvolvimento do sistema Teleduca no módulo TVD. A camada 

lógica escolhida do Ginga para o desenvolvimento do Teleduca 

foi o Ginga-NCL com as linguagens NCL e Lua (linguagem de 

script).  

Na execução e validação do Teleduca foi utilizado o Virtual 

Ginga-NCL STB, uma máquina virtual desenvolvida pela PUCRJ 

que trabalha com Ginga e seu respectivo subsistema Ginga-NCL.  

O Eclipse, com os plug-ins NCLEclipse e LUAEclipse, foi 

escolhido como ambiente de desenvolvimento, pelo fato de ser um 

ambiente bastante difundido e utilizado em conjunto com diversas 

linguagens de programação. Outro ponto positivo do Eclipse é a 

fácil instalação, configuração e utilização em conjunto com o 

emulador (máquina virtual instalada e configurada no 

computador) através da conexão SSH (Secure Shell). 

2.2   Metodologia utilizada 
A metodologia proposta e adotada neste trabalho foi adaptada do 

Processo de desenvolvimento Iterativo explicado em [20]. A 

seguir, são descritas brevemente as principais etapas da 

metodologia utilizada e as atividades correspondentes: 

• Primeira Etapa: Identificação das necessidades dos usuários e 

elicitação de requisitos 

Excelentes trabalhos na área da TV Digital como em [21] é 

possível verificar a ausência de acessibilidade para deficientes 

visuais. A partir dessas constatações surge a motivação de buscar 

requisitos necessários para criar sistemas acessíveis para o uso de 

deficientes visuais. 

Requisitos do Teleduca foram coletados nos trabalhos de [18] e 

[13] que aplicaram questionários e entrevista com deficientes 

visuais com o objetivo de obter os anseios e dificuldades deles 

perante a televisão. Recomendações e diretrizes de acessibilidade 

foram consultadas em [10] (Modelo de Acessibilidade em 

Governo Eletrônico) e [5] (emissora pública de rádio e televisão 

do Reino Unido). No caso do [10] as recomendações projetadas 

para a WEB foram adaptadas neste trabalho para a realidade da 

TV Digital. Em [3] foram colhidos requisitos para trabalhar com a 

aprendizagem pela TV Digital. Já no caso da tecnologia assistiva 

para a televisão, os sintetizadores de voz Google e Espeak foram 

selecionados. 

• Segunda Etapa: Análise e Design 

Foram criados protótipos em papel, que são considerados 

protótipos de baixa fidelidade, mas que permitem um rápido 

entendimento sobre o que se pretende fazer. Alguns requisitos 

mais complexos foram construídos em protótipos funcionais para 

testar a arquitetura, por exemplo, a integração do sistema com os 

sintetizadores de voz do Google e do Espeak.  

• Terceira Etapa: Validação e Testes 

Os testes na implementação foram realizados para verificar se os 

protótipos funcionais do sistema estavam funcionando 

corretamente. Os testes funcionais foram realizados no emulador 

do Ginga para a TVD, desenvolvido pela PUCRJ, Ginga-NCL 

Virtual STB. Na validação foi verificado se todos os requisitos 

funcionais e não funcionais estavam em conformidade com a 

especificação do sistema. Testes nas funcionalidades foram 

realizados com o intuito de identificar se todas estavam 

funcionando conforme planejado. 

2.3 Requisitos do Teleduca 
Os requisitos foram separados em requisitos funcionais e 

requisitos não funcionais. Ambos os requisitos foram coletados 

durante a primeira fase da  metodologia utilizada neste trabalho. 

Nas demais etapas os requisitos foram aprimorados. Os requisitos 

funcionais foram selecionados e organizados de acordo com o 

nível de dificuldade de implementação de cada um, ou seja, dos 
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mais complexos para os mais simples.  Esses requisitos foram 

elencados na tabela 1 com relação aos requisitos necessários no 

módulo de TVD. Na tabela 2 estão elencados os requisitos 

presentes no módulo WEB. Já na tabela 3 estão representados os 

requisitos utilizados em ambos os módulos. 

Tabela 1. Requisitos funcionais – Módulo TVD. 

Requisito Descrição 

Realizar leitura através de voz 

artificial 

Toda e qualquer ação 

executada por meio do 

controle remoto deverá ser lida 

ao usuário, por meio de uma 

voz robotizada (artificial). 

Selecionar botão de 

interatividade para acessar o 

Teleduca (TVD). 

O botão “info” do controle 

remoto, quando acionado irá 

apresentar o Teleduca ao 

usuário. 

1.1 Sair do sistema no 

Teleduca (TVD) 

O usuário deverá pressionar o 

botão “menu” para sair do 

sistema Teleduca.  

Acessar os questionários 

disponíveis no Teleduca 

(TVD) 

Após a tela de login, um menu 

estará a disposição com as 

opções de questionários 

disponíveis. Depois o sistema 

informará para o usuário, por 

meio de uma voz artificial, em 

qual parte do sistema ele está e 

como deverá proceder para 

selecionar um questionário. 

Ele poderá navegar nas opções 

com as setas “para cima” e 

“para baixo” 

Selecionar uma pergunta no 

Teleduca (TVD) 
Após selecionar a opção de 

questionário e apertar o botão 

“ok” na tela de questionários, 

será mostrada a primeira 

pergunta com suas respectivas 

alternativas de respostas. 

Depois o sistema, por meio de 

voz artificial, informará ao 

usuário a parte do sistema em 

que ele está e como selecionar 

uma pergunta. Para navegar 

entre as perguntas disponíveis 

os botões setas “para direita” e 

“para esquerda” do controle 

remoto devem ser utilizados. 

Escolher uma alternativa de 

uma pergunta escolhida no 

Teleduca (TVD) 

Após a escolha de uma 

determinada pergunta, o 

usuário deverá escolher uma 

alternativa. 

Acessar resultado no Teleduca 

(TVD) 

Caso o usuário esteja na tela 

de perguntas, será possível 

visualizar e escutar como está 

seu desempenho em relação a 

erros e acertos pressionando o 

botão losango de cor verde do 

controle remoto. 

Acessar Ajuda no Teleduca 

(TVD) 

Caso o usuário tenha dúvidas 

sobre o funcionamento do 

Teleduca, ele deverá 

pressionar o botão triângulo de 

cor amarela do controle 

remoto para escutar a opção de 

ajuda. 

Acessar leitura da legenda no 

Teleduca (TVD) 

Através da tecla quadrado 

(botão azul) do controle 

remoto, o sistema informará ao 

usuário, por meio de voz 

artificial (robotizada), todas as 

opções disponíveis para serem 

utilizadas no Teleduca. 

Usabilidade do sistema As interfaces gráficas devem 

ser intuitivas e acessíveis aos 

usuários com deficiência 

visual. 

Navegação Não utilizar mais de um botão 

para a mesma função, não usar 

botões de cores para 

finalidades que se aplicam 

melhor o uso de setas. 

Também é interessante  

restringir as funções de 

navegação, somente, às setas e 

ao botão “ok”. 

Uso de cores no sistema Utilizar a cor “Navy Blue” 

para a escrita e a cor Ivory2 

para o fundo de tela, pois essas 

cores são importantes para que 

definam um contraste mínimo 

aceitável entre o fundo da tela 

e o texto.  

Uso de outras características 

sensoriais para diferenciar 

elementos 

Utilizar diversas cores e 

figuras, ou imagens, para 

diferenciar elementos iguais ou 

parecidos. 

Navegação entre os campos  Utilizar a tecla “Ok” para 

confirmar a opção escolhida. 

Na parte de escolha de opções, 

em forma de lista, utilizar as 

setas para cima, para baixo e 

para os lados (direita e 

esquerda). Para melhorar a 

identificação de um elemento 

selecionado dos demais, é 

necessário destacar a opção 

selecionada com uma cor 

diferente das demais opções. 

Também deverá aparecer uma 

imagem de um circulo ao lado 

da opção selecionada. 
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Tabela 2. Requisitos Funcionais – Módulo WEB 

Requisito Descrição 
Permitir o cadastro de 

professores no Teleduca 

(WEB) 

O sistema deve possibilitar que 

sejam realizadas as operações 

de inclusão, alteração e 

exibição dos professores, com 

os atributos: nome, CPF e 

senha. 

Permitir o cadastro de alunos 

no Teleduca (WEB) 

O sistema deverá permitir que 

sejam realizadas as operações 

de inclusão, alteração e 

exibição dos alunos, com os 

seguintes atributos: nome, 

CPF e Senha e os respectivos 

questionários que cada aluno 

poderá utilizar. 

Permitir o cadastro de 

questionários no Teleduca 

(WEB) 

Permitir que sejam realizadas 

as operações de inclusão, 

alteração, remoção e exibição 

dos questionários, com o 

atributo: nome do 

questionário. 

 

Permitir o cadastro de 

perguntas no Teleduca (WEB) 

Possibilitar as operações de 

inclusão, alteração e exibição 

das perguntas, com os 

atributos: nome da pergunta, 

nome referente a cada uma das 

cinco alternativas e a indicação 

da alternativa correta. 

 

Tabela 3. Requisitos Funcionais – Aplicáveis aos dois módulos 

Requisito Descrição 

Texto Utilizar os textos Tiresias ou 

Gill Sans Bold. 

 

Oferecer um título descritivo e 

informativo 
 

Em todas as telas, deverá haver 

um título que defina onde o 

usuário está, acompanhado do 

nome do sistema. 

 
No caso dos requisitos não funcionais, foram elencados alguns 

requisitos relacionados algumas recomendações sobre 

acessibilidade, que podem ser visualizados na tabela 4.   

Tabela 4. Requisitos Não Funcionais  

Requisito Descrição 

Segurança Não devem ser informados 

dados que comprometam a 

privacidade dos 

telespectadores. 

Middleware Ginga O Middleware Ginga permite o 

desenvolvimento de aplicações 

interativas para a TV Digital 

de forma independente da 

plataforma de hardware dos 

fabricantes de terminais de 

acesso (Set-Top-Box). 

Canal de Interação Responsáveis pelo transporte 

das informações fornecidas 

pelos telespectadores, criados 

dentro do receptor, até serem 

decodificados pelo difusor. Os 

canais de interação a serem 

utilizados podem ser o cabo, o 

satélite ou a internet. 

Público-alvo 

 

Atender ao aluno com 

deficiência visual, desde que 

ele detenha recursos de 

hardware e software que lhe 

dão suporte, como o Set-Top-

Box e o acesso à internet. 

1.2 Tempo de Resposta O tempo de resposta não deve 

ser superior a 8 segundos e 

deve informar ao usuário caso 

ocorra algum atraso no envio 

da informação.  

2.4   Arquitetura do Teleduca 
A Figura 1 mostra a arquitetura do sistema tem o objetivo de 

ilustrar, em uma visão geral, como funciona o Teleduca. 
 

 
Figura 1. A arquitetura do Teleduca 

 

A arquitetura do sistema Teleduca é composta de dois módulos: 

“TVD” e "WEB". Neste caso foi utilizada a arquitetura de três 

camadas: apresentação, negócios e persistência.  

No módulo WEB, a camada de apresentação do Teleduca (WEB) 

poderá ser utilizada através de qualquer navegador de internet que 

esteja instalado em qualquer computador.  Na camada de negócio 

do Teleduca (WEB), está a implementação das funcionalidades. 

Por último, a camada de persistência, que é onde fica o banco de 

dados. O acesso será realizado através do protocolo HTTP. A 

regra de negócio no módulo WEB é realizada com a linguagem 

PHP. 

No módulo Teleduca (TVD), as camadas de apresentação e 

negócio são  acessadas por meio de qualquer Set-Top-Box ou 

televisor que possua o middleware Ginga instalado. No acesso à 

camada de persistência, será utilizado um WebService para 

realizar a comunicação com o banco de dados. O WebService foi 
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desenvolvido no módulo Web com a linguagem PHP para a 

disponibilização das informações que serão lidas pelo módulo 

TVD. No módulo TVD, a linguagem LUA foi utilizada para 

consumir o WebService.  

Duas formas para a utilização do módulo Teleduca (TVD): 

instalando o módulo TVD no Set-Top-Box (STB) da casa do 

aluno ou na própria escola, ou, ainda, enviando o sistema 

Teleduca por meio do sinal da antena por meio de “broadcast”. 

Para enviar o sistema para a casa do aluno, seria necessario o 

apoio de uma emissora de TV. Já o módulo Teleduca “WEB”, 

pode ser instalado em qualquer servidor WEB. 

O uso do canal de retorno é requisito obrigatório, para que o 

aluno possa emitir as informações que o sistema solicita para 

quem está transmitindo. Com relação a camada de persistência, o 

SGBD utilizado foi o Mysql, que é gratuito. 

A figura 2 mostra a topologia física do sistema Teleduca. A 

utilização do sistema Teleduca, módulo WEB, pelo professor ou 

administrador é realizada com o auxilio de um computador com 

acesso a internet. No uso do sistema Teleduca, módulo TV, pelos 

alunos a interação é realizada com o apoio de um Set-Top-Box 

conectado a TV. 

A interação do aluno deficiente visual e a TV deverá ocorrer por 

meio do controle remoto da TV, caso possua conversor de TVD, 

ou do Set-Top-Box. As informações fornecidas pelo aluno devem 

ser enviadas utilizando o canal de interatividade, com uma 

chamada ao WebService, responsável por armazenar essas 

informações no Banco de Dados.  

 

 
Figura 2. Topologia física do sistema Teleduca. 

 

2.5  Telas do Teleduca 
A Figura 3 apresenta a tela inicial da interação do usuário com o 

sistema, o usuário deverá fornecer suas informações de acesso aos 

campos de login e senha, para que o usuário utilize às 

funcionalidades do sistema. Durante o acesso, uma voz artificial 

irá saudar o usuário e, logo depois, irá instruir como o usuário 

deverá inserir informações nos campos login e senha. Uma voz 

artificial informará que o login foi executado com êxito. Depois o 

usuário será avisado, através da voz sintetizada, em qual seção do 

sistema ele está e como ele selecionará um dos itens exibidos. Na 

figura 4, a tela de questionários, onde o aluno escolherá um item 

para visualizar as respectivas perguntas do questionário 

selecionado.  

 

 
Figura 3. Tela inicial do sistema Teleduca (TVD). 

 

 
Figura 4. Tela de questionários do Teleduca (TVD) 

 

Na Figura 5 é apresentada a tela de perguntas. Nessa tela o aluno 

escolherá uma alternativa dentre as listadas. Uma voz artificial 

informará ao usuário a alternativa selecionada. Logo depois será 

apresentada a mensagem para o usuário, informando se ele 

acertou ou errou o item selecionado de uma determinada 

pergunta. Essa mensagem é informada ao usuário através de uma 

voz artificial. 
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Figura 5. Tela de perguntas do Teleduca (TVD).  

3. RESULTADOS 

3.1   Comparativo no uso dos sintetizadores de 
voz Google e Espeak no Teleduca 

O Espeak foi escolhido como um dos sintetizadores de voz 

escolhido. Ele foi escolhido porque ele será utilizado localmente, 

tem suporte a língua portuguesa e é gratuito. O Espeak foi 

instalado no simulador Ginga-NCL Virtual STB. O software 

Lame foi utilizado junto com o Espeak para que a integração 

tivesse êxito. A ideia de utilizar o Lame surgiu da necessidade de 

converter arquivos de formato “WAV” para “MP3”. Essa 

necessidade surgiu pelo fato da linguagem NCL só trabalhar com 

áudios no formato “MP3”. No caso o Espeak só transforma texto 

para o formato “WAV”. 

Os softwares Espeak e Lame são nativos do Linux. A instalação 

manual desses softwares foi necessária, pois ambos os softwares 

não vêm instalados por padrão. A instalação de ambos os 

softwares foi realizada no simulador. É importante frisar que o 

simulador utiliza o sistema operacional Maverick 10, que é um 

tipo de distribuição Linux. A seguir, na Figura 6, será apresentado 

um passo a passo na utilização do Espeak como sintetizador de 

voz na integração com o Teleduca. No primeiro passo o sistema 

envia o texto a ser transformado para o Espeak.  

 
Figura 6. Diagrama de sequência do Teleduca utilizando 

o Espeak como sintetizador de voz 
 

No segundo passo, o Espeak faz a conversão do texto para o 

formato do tipo “WAV”. No terceiro passo o Espeak envia o 

arquivo no formato “WAV” para o software Lame. No quarto 

passo, o Lame realizou a conversão do arquivo para o formato 

“MP3”. No quinto passo o programa Lame enviou o arquivo final 

para o sistema Teleduca. O link a seguir exibe um vídeo com a 

execução do Teleduca com o sintetizador de voz Espeak: 

https://goo.gl/fi0vAl. 

O outro sintetizador de voz escolhido foi o escolhido o Google 

TTS, que é acessado via internet. Foi importante a validação no 

uso do Teleduca com os dois sintetizadores de voz distintos para 

uma avaliação criteriosa para a realização de um comparativo no 

uso de ambos os softwares. A seguir será demonstrado o passo a 

passo da integração do Google TTS com o sistema Teleduca na 

Figura 7.  

 

 
Figura 7. Diagrama de sequência do Teleduca utilizando 

o Google como sintetizador de voz 
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No primeiro passo, o sistema Teleduca enviou o texto para o 

módulo Web. Logo após o envio, o módulo WEB efetuou 

algumas alterações no texto recebido. Uma dessas alterações foi a 

quebra do texto em pequenos textos, para facilitar o envio e a 

conversão de texto para o formato “MP3”. 

No terceiro passo, o módulo Web encaminhou o texto modificado 

para o sintetizador do Google. No quarto passo, o sintetizador do 

Google converteu o texto para o formato “MP3”. No quinto 

passo, o TTS do Google conduziu o arquivo “MP3” para o 

módulo Web. Por último o módulo Web encaminhou o arquivo 

“MP3” para o módulo TVD. Um vídeo da execução do Teleduca 

com o sintetizador do Google encontra-se disponível em: 

https://goo.gl/zCDF2j. 

Na imagem disposta na Figura 8, é demonstrado o comparativo 

entre os sintetizadores utilizados neste trabalho. Nos testes 

realizados, ambos ficaram próximos do tempo de 1 segundo. Vale 

ressaltar que, no caso do Google, o tempo de resposta variou 

bastante, pois a internet que foi utilizada não manteve a mesma 

qualidade de conexão durante os testes. 

Figura 8. Comparativo entre os sintetizadores Google e 
Espeak. 

 

O acesso do Teleduca ao Espeak, localmente, é uma grande 

vantagem, pois o usuário não depende de internet para usufruir da 

síntese de voz. Porém, o Espeak deve ser instalado no set-top-box 

antes.  

Na escolha dos dois sintetizadores, Espeak e Google, que fariam a 

integração com o Teleduca, os principais critérios estabelecidos 

foi o suporte ao idioma português e o fato de serem gratuitos. 

Outros idiomas estão disponíveis no Espeak e no sintetizador de 

voz do Google, por exemplo, o inglês, espanhol entre outros.  

A mudança na velocidade é um diferencial e imprescindível para 

o Espeak, mas o mesmo não pode ser dito para o sintetizador do 

Google, pois a velocidade padrão do Google é o suficiente para 

ser entendível.  Para o Espeak, a mudança na velocidade traz 

mudanças na síntese de voz, pois o Espeak não possui uma voz 

com boa pronuncia. A qualidade na voz do Google é menos 

robotizada.  

A mudança na voz, de masculino para feminino no Espeak não fez 

diferença durante os testes. Essa característica foi levantada 

porque pode fazer a diferença no futuro em outros projetos. 

O tempo de resposta dos dois sintetizadores com o Teleduca foi 

razoável. O Espeak pelo fato de ser acessado localmente, sempre 

ficou conseguiu responder com menos de um segundo. Já o 

Google depende da velocidade e da qualidade da conexão de 

quem está solicitando. Mesmo com essa adversidade da qualidade 

e da velocidade o sintetizador de voz do Google se apresentou na 

maioria das vezes antes de um segundo. 

3.2 Testes de interface 
No final foi encontrado o software sistema de analise de contraste 

de cores (“Colour Contrast Analyser”), que de acordo com [16] 

esse software serve para identificar se as cores dispostas nas telas 

dos sistemas são contrastantes o suficiente para serem 

identificadas e distinguidas pelos deficientes visuais. Diante disso, 

testes foram realizados no sistema para verificar se o sistema 

estava dentro dos padrões estabelecidos pelo software para ser 

acessível aos deficientes visuais de baixa visão.  

Na figura 9 é possível visualizar uma das telas que foi testada. 

Diante dessa figura é possível aferir que as cores do sistema foram 

aprovadas, pois conseguiu o contraste desejável para que a pessoa 

com baixa visão, daltonismo ou ainda catarata possa utilizar o 

sistema sem que ocorra perda de informação por causa das cores. 

A cor da letra escolhida foi a “Navy Blue”, enquanto que a cor do 

fundo de tela foi uma variação da cor “Ivory2”. 

 

 
Figura 9. Diferença de brilho entre a cor da escrita e a cor do 
fundo de tela.  

4. TRABALHOS RELACIONADOS 
São encontradas na literatura algumas iniciativas de auxílio ao 

ensino e a acessibilidade na televisão digital, porém não foram 

encontrados trabalhos que unissem as duas esferas: acessibilidade 

e educação em televisão digital interativa (TVDI). Sendo assim, 

os trabalhos serão mostrados em dois campos: educação e 

acessibilidade. Por exemplo, no campo do ensino, o trabalho de 

[6] Viva Mais é um dos primeiros trabalhos apresentados que 

utiliza o conceito de T-Learning.  

O programa “Viva Mais” desenvolvido por [6] é um programa de 

auditório, com especialistas em saúde que discutem diversos 

temas do cotidiano, por exemplo, o stress. A medida que os 

assuntos vão surgindo, os telespectadores participam do programa 

fornecendo suas respectivas opiniões pelo controle remoto. As 

vezes, o fluxo de apresentação do programa muda conforme as 

opções selecionadas pelo telespectador. Outra versão do trabalho 

“Viva Mais” de Becker está presente em [7], que trata sobre a 

escolha do prato de comida. Nesse caso o apresentador do 

programa solicita ao telespectador que escolha um tipo de prato 

de comida, através do controle remoto, que ele (apresentador) está 

mostrando. Ao selecionar o tipo de comida, o programa “Viva 

Mais” informa ao telespectador quais nutrientes aquele prato 
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possui e se o prato escolhido é saudável ou não. A expectativa do 

programa “Viva Mais” é fornecer ao telespectador a chance de 

acompanhar as discussões como se ele (telespectador) estivesse no 

estúdio.  

No campo da acessibilidade é possível destacar o trabalho 

“Estendendo a NCL para promover interatividade vocal em 

aplicações GINGA” de [8]. Os autores propõem uma arquitetura 

de software focada na interação entre o usuário e a televisão 

através de sua voz. Esse trabalho foi realizado com o intuito de 

facilitar a inclusão de deficientes físicos ou visuais no uso da 

TVD. A voz do usuário será retida para a interação do usuário 

com o sistema da televisão digital. Dessa forma a voz irá 

substituir o controle remoto.  

Outro trabalho a ser destacado na esfera da acessibilidade é o “TV 

Applications for the elderly” de [9]. Os autores desenvolveram um 

projeto que tem o intuito de facilitar o uso do idoso com as 

aplicações de TV. A ideia é elaborar interfaces baseadas em um 

modelo de usuário, que se adaptem às necessidades dos usuários. 

Eles avaliaram a acessibilidade com base na aplicação de 

inicialização do usuário (UIA), que é uma aplicação que pode 

produzir as interfaces com base em um modelo de usuário. A 

avaliação desse trabalho foi realizada com 40 idosos no Reino 

Unido e na Espanha. 

Por último, desenvolvido no campo da acessibilidade o trabalho 

“LIBRASTV” é um trabalho para deficientes auditivos, que tem a 

funcionalidade de geração automática da janela de LIBRAS para 

o SBTVD. O objetivo desse projeto foi possibilitar a geração, 

codificação, transmissão e decodificação automática das legendas 

de LIBRAS [4].  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E 
TRABALHOS FUTUROS 

Este artigo apresentou os primeiros esforços de desenvolvimento 

de um sistema interativo, no campo da educação, para os 

deficientes visuais na TV Digital. O Teleduca mostrou que o 

middleware Ginga é adequado ao desenvolvimento de sistemas 

acessíveis e interativos devido as suas características de 

interoperabilidade. Os testes de interface realizados no Teleduca 

mostraram que as informações apresentadas nas telas podem ser 

identificadas sem problema. 

Por fim, é possível concluir que o Teleduca pode ajudar no 

desenvolvimento de outros trabalhos que envolvam os campos da 

acessibilidade, educação e TV Digital. 

Como trabalhos futuros, ficam as sugestões: 

• Disponibilizar avaliações utilizando imagens e animações; 

• Implementar mecanismo que torne o Teleduca adaptativo ao 

perfil do deficiente visual, ou seja, sugerir outras avaliações 

aos alunos que não tenham sido destinadas a eles; 

• Disponibilizar outros tipos de avaliações objetivas; 

• Disponibilizar uma opção para o deficiente visual solicitar 

uma explicação mais detalhada sobre a resposta da pergunta 

escolhida; 

• Adicionar funcionalidade de tempo disponível para a 

realização da prova escolhida; 

• Realizar testes do sistema Teleduca com alunos deficientes 

visuais na TVD. 
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ABSTRACT 
This paper presentes a web plataform for development on 

collaborative activities of learning, using geospatial technology, 

as Google Earth and Maps. They are presented the functional 

requirements, use cases, architecture and implementation of an 

early version this platform. With this architecture can be created 

collaborative activities of learning, where students can virtually 

visit places on earth, where students can virtually visit places on 

earth, move on the streets or spaces of cities and roads, while 

interacting with colleagues and prepare reports on the virtual trip. 

RESUMO 
Este artigo apresenta uma plataforma web para desenvolvimento 

de atividades colaborativas de aprendizagem, com o uso 

tecnologia geoespacial, como o Google Earth, Maps e Street 

View. São apresentados os requisitos funcionais, casos de uso, 

arquitetura e a implementação de uma versão inicial dessa 

plataforma. Com essa arquitetura podem ser criadas atividades 

colaborativas de aprendizagem onde os estudantes podem visitar 

virtualmente lugares do planeta, deslocar-se pelas ruas ou espaços 

de cidades ou estradas, enquanto interagem com colegas e 

elaboram relatórios sobre a viagem virtual. 

Categories and Subject Descriptors 

K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education 

General Terms 

Verification, Experimentation. 

Keywords 

Virtual tour, collaborative activity, Google Earth and Google 

Maps. 

Palavras-chave 

Passeio virtual, atividade colaborativa, Google Earth e Google 

Maps. 

1. INTRODUÇÃO 
O desenvolvimento tecnológico e a crescente utilização das TIC’s 

(Tecnologia da Informação e Comunicação) em nossas vidas 

possibilitaram grandes oportunidades para o aperfeiçoamento de 

ambientes construtivistas. A TIC oferece um grande leque de 

possibilidades interativas de aprendizagem [1]. 

Uma dessas ferramentas que permite uma grande exploração 

educacional é o Sistema de Informação Geográfica (SIG). Um 

SIG pode ser usado para transformar a sala de aula em um local 

onde a produção do conhecimento pode acontecer de forma 

colaborativa. Mostraremos como fazer isso neste artigo, com um 

ambiente digital especialmente construído para o uso de recursos 

digitais, desenvolvido para processar informações geográficas, de 

modo a viabilizar atividades a serem realizadas colaborativamente 

por um grupo de aprendizes. Entre os recursos digitais desse tipo, 

disponíveis para uso gratuito na forma de serviços, destacam-se o 

Google Earth e o Google Maps. 

As aplicações de SIG na educação permitem aos usuários fazerem 

consultas interativas; visualizarem remotamente as intervenções 

humanas e cenários naturais de nosso planeta. Essas aplicações 

são ferramentas poderosas para o ensino e a aprendizagem de 

dados geoespaciais e estão sendo usadas na aprendizagem em sala 

de aula, em Taiwan e em muitos países em desenvolvimento e 

desenvolvidos [2]. 

Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa sobre “o uso 

de sistemas de informações geográficas para potencializar a 

aprendizagem em atividades escolares”. Para isso, desenvolvemos 

um sistema web que permite ao professor configurar atividades 

didáticas, lúdicas e interativas, com o uso das APIs (Application 

Programming Interfaces) do Google Earth (GE), Google Maps 

(GM) e Google Street View (GS). Para desenvolver essas 

atividades, o aprendiz faz viagens virtuais, interage com os 

colegas por meio de chat e envia documentos para o professor e 

para os colegas, por meio de upload. Esses arquivos enviados 

podem ser utilizados para acompanhar o desenvolvimento das 

atividades dos aprendizes e as interações entre eles. Além desse 

material enviado o sistema armazena as interações realizadas pelo 

aprendiz por meio da API do GM, tornando possível saber como 

o aprendiz desenvolveu a atividade. 

Com o uso de tecnologia que permita explorar o mundo físico a 

distância, as aulas tornam-se mais dinâmicas e motivantes, de 

modo a permitir experiências virtuais e a aprendizagem 

colaborativamente. Segundo [11], o desenvolvimento de 

atividades colaborativa é a “condição necessária para que as redes 

de aprendizagem se constituam e se mantenham, em prol de 

concretizar a construção de conhecimento pelos seus 

intervenientes”. 

2. FERRAMENTAS GOOGLE USADAS 
A empresa Google disponibiliza para os desenvolvedores várias 

bibliotecas para viabilizar a integração com as suas soluções, entre 

as bibliotecas disponíveis estão as do Google Earth, Maps e Street 

View que foram utilizadas no desenvolvimento do CriEduc. 
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O Google Earth, segundo [17] “é um programa de computador 

desenvolvido e distribuído pela empresa estadunidense Google 

cuja função é apresentar um modelo tridimensional do globo 

terrestre, construído a partir de mosaico de imagens de satélite 

obtidas de fontes diversas, imagens aéreas (fotografadas de 

aeronaves) e GIS 3D. Desta forma, o programa pode ser usado 

simplesmente como um gerador de mapas bidimensionais e 

imagens de satélite ou como um simulador das diversas 

paisagens presentes no Planeta Terra.” 

Com isso, a ferramenta possibilita que seja realizada viagens 

virtuais para qualquer lugar do mundo. Com ele é possível 

explorar construções em 3D, imagens e terrenos [18].  

O Google Street View, segundo o [19] “é um recurso do Google 

Maps e do Google Earth que disponibiliza vistas panorâmicas de 

360° na horizontal e 290° na vertical e permite que os usuários 

(utilizadores) vejam partes de algumas regiões do mundo ao nível 

do chão /solo. Quando foi lançado em 25 de maio de 2007, 

apenas 5 cidades americanas haviam sido incluídas. Desde então 

já se expandiu para milhares de localizações em alguns países 

como Estados Unidos, França, Austrália, Japão, Portugal e 

Brasil." 

O Google Street View pode ser acessado por meio do Google 

Maps bastando clicar e arrastar o bonequinho para áreas 

permitidas. 

O Google Maps é um serviço gratuito para visualização de mapas 

e imagens de satélite da Terra. O Google Maps, permite traçar 

rotas nos mapas, visualizar grandes centros urbanos com zoom e 

cadastrar empresas e negócios no mapa [20]. 

3. O CRIEDUC E O CONSTRUTIVISMO 

Nas últimas décadas, as visões sobre aprendizagem e ensino 

mudaram fundamentalmente. Na maioria das teorias 

contemporâneas de aprendizagem, geralmente referidas como as 

teorias sociais de aprendizagem construtivista, a aprendizagem é 

vista como um processo de construção do conhecimento, com 

ênfase na aprendizagem ativa e autorregulada [2]. Abordagens de 

aprendizagem construtivistas sublinham a ideia de experimentos 

no qual o conhecimento não é transmitido para o aprendiz, mas 

construído por meio de atividades ou interação social. 

Teorias construtivistas de aprendizagem tiveram impactos 

significativos sobre a prática da educação; por exemplo, sobre a 

didática do professor, que foi de ensinamento direto para a 

promoção da aprendizagem ativa em sala de aula. Além disso, as 

teorias construtivistas pedem diferentes ambientes de 

aprendizagem. De acordo com [2] esses ambientes construtivistas 

são complexos, realistas e significativos. Um ambiente de 

aprendizagem complexo é criado para desafiar os aprendizes a 

construírem novos conhecimentos, que possam ser aplicados, de 

preferência no dia a dia, em um ambiente realista. Essa definição 

pode tornar a aprendizagem uma experiência significativa pessoal, 

o que contribui para a motivação dos aprendizes para aprenderem. 

Esta motivação é essencial para se chegar a um nível mais 

profundo de aprendizagem. 

Seguindo as ideias construtivistas, o CriEduc foi idealizado como 

ferramenta capaz de possibilitar a construção colaborativa do 

conhecimento, propiciando um aprendizado mais lúdico. Ele está 

dividido em três grandes ambientes: administrativo, pedagógico e 

discente. As linguagens de programação empregadas em seu 

desenvolvimento são: o HTML, o Python (utilizando o framework 

Django), o JavaScript (por meio do framework Jquery) e o CSS. 

Um dos diferenciais do CriEduc é o uso de tecnologias de 

geolocalização, como o Google Earth eo Google Maps, que 

permitem adicionar, editar e armazenar informações como 

marcadores, linhas, formas, fotos, vídeos etc. Dessa forma, essas 

tecnologias são usadas no CriEduc para o desenvolvimento de 

atividades educacionais colaborativas – embora não tenham sido 

desenvolvidas originalmente para fins educacionais.  

A utilização dos recursos de sensoriamento remoto, associado ao 

desenvolvimento de diferentes atividades tem propiciado ao 

aprendiz condições de compreender o meio ambiente local e 

regional; refletir sobre a realidade sócio-ambiental em estudo; 

propor soluções para os problemas identificados, bem como, 

exercitar a cidadania através de ações/intervenções escolares 

voltadas para a melhoria da qualidade de vida [4]. 

Ao visualizar os objetos e as relações entre eles, dentro de 

configurações espaciais, os aprendizes podem reconhecer, 

memorizar e analisar as propriedades estáticas e dinâmicas de 

objetos e as relações entre eles. Habilidades de investigação 

espacial podem ser aprendidas e podem ser ensinadas em todos os 

níveis de ensino, da escola primária à universidade. 

As atividades propostas e desenvolvidas no CriEduc podem 

desenvolver o espírito crítico de análise e despertar a capacidade 

de pensar espacialmente, durante uma experiência 

multidimensional. Sendo assim, o software não foi desenvolvido 

para um público específico, pois pode ser usado em diferentes 

situações com pessoas de idades e níveis escolares variados. 

4. GOOGLE NAS ATIVIDADES DO 

CRIEDUC 

Para a visualização de dados geográficos no Google Earth e Maps 

deve-se usar um arquivo em formato XML 

(eXtensibleMarkupLanguage), chamado de KML 

(KeyholeMarkupLanguage). Esse arquivo foi criado 

originalmente para o Google Earth (GE) e foi especificado como 

um padrão pela Open Geospatial Consortium (OGC), consórcio 

responsável pela padronização dos formatos dos dados 

geográficos [Araújo, Aragão, e Santos 2009]. 

A interação entre as APIs do Google utilizadas e o Python ocorre 

por meio do JQuery que captura as entradas de dados (latitude e 

longitude) e faz as conversões necessárias para possibilitar o 

carregamento das localizações desejadas. Assim, o sistema é 

capaz de obter a latitude e a longitude, por meio de um clique no 

globo projetado pelo Earth, no Maps ou nas imagens do Street 

View visualizado pelo usuário. 

Para criar uma atividade é necessário ter um projeto que esteja 

associado a um professor. Após a edição dos dados da atividade, o 

professor pode salva-la. A Figura 1 apresenta a tela de edição de 

uma atividade. 
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Figura 1. Área Administrativa - Tela de edição de atividades 

Durante o cadastro da atividade, o professor pode anexar um 

arquivo com informações complementares, para o aprendiz usá-

las durante a execução da atividade. Além disso, ele deve 

informar o tipo de mapa virtual que deve ser usado (G.E ou G.M). 

Após o cadastro da atividade o professor deve selecionar a opção 

“Maps ou Earth” no menu principal da área administrativa, de 

acordo com a opção escolhida no cadastro da atividade. Após a 

escolha ele irá associar coordenadas geográficas a atividade e 

também, pode dar nomes as coordenadas, inserir comentários (se 

a escolha for Maps) ou url (UniformResourceLocator) de um 

vídeo (se a escolha for Earth), para auxiliar o aprendiz no 

desenvolvimento dessa atividade. 

A Figura 2 apresenta um exemplo de uma área geográfica na 

região do Egito. A partir dessa coordenada cadastrada o professor 

possibilita aos aprendizes uma exploração virtual da região. 

O desenvolvimento de cada atividade permite a exploração de 

espaços geográficos por meio de viagens virtuais no Google Earth 

(GE), Google Maps (GM) e Google StreetView (GS). Durante 

essas viagens, um aprendiz pode interagir com outros aprendizes 

que estejam vinculados a mesma atividade, por meio de chat e ao 

usar o tipo GM ele pode explorar a região visualizando os pontos 

cadastrados no modo Terreno ou Satélite. Além disso, também 

pode arrastar o ícone do Street View (pequeno boneco de cor 

amarela localizado na parte inferior do mapa) para uma região do 

mapa que já tenha sido fotografada e mapeada pela Google, 

possibilitando uma visualização mais detalhada do ambiente por 

meio de imagens em 360 graus.  

A tela da Figura 3 ilustra o acesso à atividade cadastrada. Durante 

cada viagem virtual à área do planeta definida na atividade, o 

aprendiz pode enviar relatos de sua experiência para o professor 

bem como interagir com os colegas. Caso necessário, também 

pode compartilhar arquivos com o professor por meio de um 

upload de arquivo. 

O professor pode gerenciar as atividades dos aprendizes por meio 

de uma tela de acompanhamento. Nela é possível visualizar o 

andamento das atividades que são ordenadas por projetos, 

verificar se existem atrasos na entrega de atividades, acessar as 

exposições realizadas pelos aprendizes (sobre as atividades 

desenvolvidas) e reproduzir as viagens virtuais dos alunos, isso 

porque o sistema armazena as alterações de coordenadas durante 

as atividades.    Além disso, também pode ter acesso as imagens 

coletadas pelo sistema durante a viagem virtual, quando o aluno 

interagir com o Street View. 

 

Figura 2. Área Administrativa - Tela configuração GE  

 

 

Figura 3. Área Discente – Explorando a atividade cadastrada 

5. ESTRUTURA DO CRIEDUC 
O sistema CriEduc foi projetado para promover a aprendizagem 

com o desenvolvimento de arquiteturas pedagógicas que usem 

tecnologia geoespacial. Esse sistema está estruturado em três 

áreas: administrativa, pedagógica e discente, conforme segue: 

Área administrativa: é o espaço onde o professor/administrador 

pode configurar o sistema e cadastrar usuários, projetos, grupos, 

atividades; 

Área pedagógica: permite o professor acompanhar o aprendizado 

do aprendiz durante as atividades por meio de gráficos sobre o 

avanço nas atividades; recebimento de material enviado pelos 

aprendizes e participações em chats. Dessa forma, ele poderá fazer 

interferências pontuais e diferenciadas no decorrer das atividades; 
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Área discente: onde o aprendiz pode visualizar os projetos e as 

atividades propostas, iniciar e finalizar atividades, enviar material 

para o professor e interagir com os colegas por meio de chat. Essa 

área permite ao aprendiz explorar virtualmente lugares diferentes 

e distantes de sua posição geográfica atual. Essa exploração é feita 

por meio do Google Earth, Maps e Street View. 

5.1 Caso de Uso 
Segundo [6], podemos dizer que um caso de uso é um 

"documento narrativo que descreve a sequência de ações de um 

ator que usa um sistema para completar um processo".  

Segue uma descrição dos casos de uso mais relevantes do 

CrieEduc. 

• Manter projeto - responsável por criar, alterar e deletar um 

projeto. Composto por nome, descrição, data inicial, data final 

e pelo professor responsável pelo projeto. 

• Manter Atividade - responsável por criar, alterar e deletar 

uma atividade. Composto por título, descrição, data inicial, 

data final, projeto, tipo mapa virtual e documento – qualquer 

arquivo que sirva de material de apoio para o aprendiz realizar 

a atividade. 

• Adicionar Ferramenta Google - possibilita ao professor 

vincular a sua atividade cadastrada coordenadas geográficas, 

marcadores e url de vídeos. 

• Iniciar Atividade - permite ao aprendiz o desenvolvimento 

da atividade criada pelo professor. Aqui o aprendiz pode fazer 

suas viagens virtuais pelo globo, a fim de construir o 

aprendizado necessário para a conclusão da atividade. 

• Manter Grupo - composto por nome e um projeto. 

• Manter Aluno - composto por nome, e-mail, data de 

nascimento, escola, nível, turno. 

• Vincular Aluno ao Grupo - permite a associação do aluno 

com o grupo. 

5.1.1 Área Administrativa 
Para melhor compreensão, dividimos a área administrativa em três 

pacotes: configurações básicas, gerenciar atividade e 

funcionalidades básicas. 

Configurações Básica: Nesse pacote estão os casos de uso que 

são usados pelo professor para a configuração dos projetos, dos 

grupos e dos alunos. Nela estão presentes os seguintes casos de 

uso: manter projeto, manter grupo, manter aluno, vincular aluno 

ao grupo e alterar perfil. O diagrama desses casos de uso pode ser 

visualizado na Figura 4.  

Gerenciar Atividades: Após as configurações básicas ocorrerem, 

o professor cria as atividades planejadas por meio dos casos: 

manter atividade, adicionar ferramentas Google e configurar 

ferramenta Google que são ilustrados na Figura 5. 

Funcionalidades Básicas: Os casos de uso presente na Figura 6 

possibilitam acesso a funcionalidades básicas do sistema, como o 

acesso ao CriEduc, recuperação de dados de acesso. 

 

 

Figura 4. Diagrama de caso de uso – Configurações Básicas 

 

 

Figura 5. Diagrama de caso de uso – Gerenciar Atividades 

 

 

Figura 6. Diagrama de caso de uso – Funcionalidades Básicas 

 

5.1.2 Área Pedagógica 
Dentro da área pedagógica temos os casos de uso que auxiliam o 

professor na gestão das atividades propostas aos aprendizes. A 

Figura 7 apresenta esses casos de uso que são: 

Acessar documentos Recebidos – o professor pode acessar os 

documentos que os aprendizes enviaram no decorrer do 

desenvolvimento das atividades. 

Visualizar Viagem Virtual – Permite ao professor visualizar a 

exploração dos aprendizes durante as atividades. Toda interação 

do aprendiz com a API do GE e GM é armazenada no banco de 

dados e pode ser recuperada carregando-as no sistema, 

possibilitando ao professor o acompanhamento e evolução das 

atividades. 
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Iniciar chat – Possibilita a interação entre os envolvidos na 

atividade. 

Acessar Sistema – para acessar o sistema o aprendiz deverá usar 

o login e senha que recebeu por e-mail, após a criação do seu 

perfil. 

Recuperar dados de acesso – possibilita a recuperação dos dados 

de acesso ao sistema. 

 

 

Figura 7. Diagrama de caso de uso – Área Pedagógica 

 

5.1.3 Área Discente 
Essa área contém todos os casos de uso disponíveis ao aprendiz 

para a realização das atividades criadas pelo professor. Nela o 

aprendiz pode interagir com os colegas por meio de chat, fazer 

viagens virtuais a partir das atividades criadas e muito mais. Os 

casos de uso que fazem parte dessa área, visualizados na Figura 8, 

são eles: 

Iniciar atividade – Permite a exploração virtual dos lugares 

cadastrados pelo professor por meio da API do Google. 

Anexar documento – o aprendiz pode anexar documentos e 

enviar para o professor, durante o desenvolvimento de uma 

atividade. Esse documento pode ser por exemplo, comentários 

sobre a experiência dele em um certo instante da atividade de 

interação a distância como o ambiente visitado. 

Finalizar atividade – após o aprendiz desenvolver o que foi 

proposto na atividade ele poderá sinalizar a atividade como 

concluída. 

Alterar Perfil – o aprendiz poderá alterar dados pessoais como 

senha e endereço de e-mail. 

Iniciar Chat, Acessar Sistema e Recuperar Dados de Acesso – 

possuem a mesma funcionalidade para outros perfis de usuário. 

Seguindo a lógica descrita na área pedagógica. 

 

 

Figura 8. Diagrama de caso de uso - Área Discente 

6. EXPERIMENTO 
Para testar o CriEduc foi desenvolvida uma arquitetura 

pedagógica que tem por objetivo a divulgação / promoção da 

cultura e do turismo no Estado do Espírito Santo – Brasil. Para 

tanto, foi levantado cinco locais considerados relevantes na 

história e no turismo do Estado. 

Para realização da atividade o aprendiz deve visitar cada ponto 

marcado, observando sua localização e grau de importância 

cultural. Após a visita virtual ele deve compartilhar sua 

experiência respondendo a quatro perguntas. 

Convidamos um aprendiz de 14 anos de idade, que cursa o nono 

ano em uma escola de ensino fundamental na cidade de Vitória – 

ES – para desenvolver a atividade proposta, que teve duração de 

uma hora. 

A atividade foi configurada para usar o GM e, consequentemente 

o GS. Todas as marcações presentes no mapa trazem informações 

resumidas sobre o local. Os pontos escolhidos estão detalhados na 

Tabela 01 e exibidos na figura 9. 

Tabela 01 – Experimento Locais selecionados 

Descrição do Local Latitude Longitude 

Theatro Carlos Gomes -20.319475 -40.335056 

Catedral Metropolitana de 

Vitória 

-20.319762 -40.337115 

Convento da Penha -20.329388 -40.287202 

Parque Estadual Pedra Azul -20.394201 -41.026877 

Morro do Moreno -20.327315 -40.277683 

 

Antes do início da atividade foi realizado uma breve introdução 

sobre o assunto a ser abordado e também sobre o funcionamento 

do CriEduc – na área discente. 

Durante o experimento o aprendiz não demonstrou dificuldade ao 

navegar nos pontos indicados pelo marcador no Google Maps, em 

alguns momentos ele variava o tipo de visualização entre “Terreno 

e Satélite”. 

Ao visitar o marcador Convento da Penha, percebeu que poderia 

explorar o local alterando a visualização para o Google Street 

View, que permite inclusive a visita dentro do convento. Durante 

essa experiência ele comentou: “Nossa parece que estou lá na 

igreja”. 
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A partir desse momento sempre que possível ele procurava 

explorar os locais por meio do GS, que possibilita ao aprendiz 

durante a atividade, um contato mais próximo do real e uma 

experiência mais lúdica por meio de imagens em 360 graus. 

Durante as visitas o sistema capturou algumas imagens mapeando 

assim a exploração feita pelo aprendiz. Duas dessas imagens 

podem ser observadas nas Figuras 10  e 11 . 

 

 

Figura 9 – Marcadores criados para atividades 

 

 

Figura 10 – Capela do Convento da Penha 

 

 

Figura 11 . Morro do Moreno 

6.1 Questionamentos 
Após a realização da atividade foram apresentadas ao aprendiz 

quatro questões: 

1. Você já havia usado o Google Maps antes dessa atividade? 

2. O que achou da viajem virtual realizada? 

3. Quais foram as suas principais dificuldades na utilização do 

CriEduc? 

4. Gostaria de usar o CriEduc na escola? Por quê? 

 

A resposta do aprendiz encontra-se a seguir: 

Questão 1 – Já havia usado poucas vezes, mas não em atividades 

como essa. 

Questão 2 – Gostei muito! Em alguns momentos parecia até que 

eu estava lá no local. Deu até para fazer trilha no Morro do 

Moreno. 

Questão 3 – O CrieDuc é muito fácil de usar e não tive 

dificuldades. 

Questão 4 – Sim. Porque é mais legal aprender as matérias usando 

ele. 

7. TRABALHOS CORRELATOS 
Durante a pesquisa para o desenvolvimento do projeto CriEduc 

foram identificados trabalhos, que utilizam APIs do Google como 

ferramenta de apoio para suas propostas. 

A seguir vou descrever sucintamente algumas propostas que 

foram identificadas: 

• O portal The Washington Post disponibilizou durante a 

Olimpíada de Inverno a possibilidade dos seus leitores 

informar qual o seu esporte favorito da olimpíada e também 

justificar o porquê da escolha. O resultado é apresentado por 

meio do Google Maps e possibilita o uso do filtro por esporte 

[14]. 

• O projeto Nature Soundmap [13] por meio de um trabalho 

colaborativo envolvendo biólogos e ambientalistas que 

coletam sons da natureza em diversas parte do mundo. No 

endereço do site e possível conhecer belos sons da natureza de 

diversas regiões, além de aprender um pouco sobre os 

pássaros e da região no qual foi gravado o áudio. Essa 

interação ocorre com o uso do Google Earth. 

• ARIS [15]– plataforma para criação de games para 

smartphones. Nele é possível criar diferentes atividades 

integrada ao Google Maps. Estudo piloto realizado no curso 

de pós-graduação em astronomia online no Swinburne 

Astronomy Online (SAO). Os alunos do curso interagiam com 

uma ferramenta ATsite, que permite viagens de campo virtuais 

para locais inacessíveis de outra forma e executar tarefas 

simples para melhorar a sua compreensão e apreciação de 

locais astronomicamente significativos [16]. 

8. O PAPEL DO PROFESSOR 
Durante as atividades, o professor deve produzir conflitos 

cognitivos nos os seus alunos, incentivando-os a pensarem, a 

analisarem quaisquer conteúdos, por meio do raciocínio lógico, da 

análise e da comparação [7]. 

Usando o CriEduc, o professor pode incentivar o trabalho 

colaborativo entre os aprendizes. Em uma atividade mais 
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específica, o professor pode trabalhar questões como a viabilidade 

de uma construção em uma determinada área. Tratando de uma 

questão mais aberta, poderia desenvolver exercícios que 

abordariam a exploração virtual das pirâmides no Egito.  

Antes de apresentar as atividades aos aprendizes, o professor pode 

estimular debates sobre o assunto a ser abordado, com a finalidade 

de promover o aprendizado colaborativo. O professor precisa 

conhecer as teorias que fundamentam a aprendizagem 

colaborativa, para que possa aplicá-las em sua prática. 

Dessa forma, os trabalhos desenvolvidos não se tornam apenas 

distribuição de tarefas fragmentadas entre os aprendizes, cabendo 

a cada um fazer apenas uma parte. Cada aprendiz pode realizar 

uma etapa da atividade, mas ele precisa acompanhar, criticar e 

interagir com os colegas sobre as demais fases da atividade que 

seu grupo desenvolver. 

As interações entre os aprendizes podem ser afetadas por aspectos 

culturais diferentes como: estilos de comunicação; atitudes diante 

de conflitos; abordagens para executar uma tarefa; estilos de 

tomadas de decisões, atitudes diante de novas descobertas e 

abordagens sobre o conhecimento [9]. 

9. ARQUITETURA PEDAGÓGICA 
COLABORATIVA 
Existem diferentes definições sobre a expressão “arquitetura 

pedagógica” (AP) que estão vinculadas diretamente com uma 

linha epistemológica que dá embasamento para sua proposta 

pedagógica. 

O conceito adotado neste artigo está de acordo com a concepção 

elaborada por [8]. As arquiteturas pedagógicas podem ser 

compreendidas como “estruturas de aprendizagem realizadas a 

partir da confluência de diferentes componentes: abordagem 

pedagógica, software, Internet, inteligência artificial, educação a 

distância, concepção de tempo e espaço”. Já [12] considera 

Arquitetura Pedagógica como “um sistema de premissas teóricas 

que representa, explica e orienta a forma como se aborda o 

currículo e que se concretiza nas práticas pedagógicas e nas 

interações professor-aluno-objeto de estudo/conhecimento”. 

Dessa forma, a AP é constituída por uma gama de elementos 

organizacionais, instrucionais, metodológicos e tecnológicos, os 

quais mantêm uma interrelação. 

A atividade colaborativa por sua vez é definida como “... uma 

proposta pedagógica na qual estudantes ajudam-se no processo de 

aprendizagem, atuando como parceiros entre si e com o professor, 

com o objetivo de adquirir conhecimento sobre um dado objeto” 

[9]. 

Para [10] a aprendizagem colaborativa remete a uma situação de 

aprendizagem na qual duas ou mais pessoas aprendem ou tentam 

buscam aprender algo juntas, sendo considerada uma proposta 

muito útil para apoiar processos educacionais. 

10. O DESENVOLVENDO UMA 
ARQUITETURA PEDAGÓGICA 
COLABORATIVA 
Para construir uma Arquitetura Pedagógica Colaborativa (APC) é 

necessário definir: o objetivo pedagógico, as estratégias 

pedagógicas e os recursos tecnológicos necessários para o 

desenvolvimento das estratégias. 

Exemplo de APC: 

Objetivo pedagógico – Possibilitar aos aprendizes visitas virtuais 

nos principais zoológicos do Brasil. 

Estratégia – Selecionar no Google Maps um zoológico mapeado 

pelo Google Street View levando em conta a diversidade de 

animais aves no local.  

Fases da atividade 

• O professor apresenta a proposta de visitar um zoológico no 

Brasil e faz um levantamento, entre os aprendizes, para saber 

quantos conhecem o zoológico selecionado;  

• Caso algum aprendiz já tenha visitado zoológico selecionado, 

o professor deve pedir para ele compartilhar a experiência da 

visita com os colegas. 

• Ao iniciar a visita o professor deve acompanhar os alunos 

incentivando-os a durante o turismo virtual; 

• Ao final da atividade, o sistema terá registrado as atividades 

realizadas por cada aprendiz durante a visita. Esses registros 

podem ser compartilhados entre os envolvidos. 

• No final das atividades, cada aluno deve relatar verbalmente, 

na sala de aula, como foi sua experiência. 

 

Recursos tecnológicos – Será necessário um ambiente virtual que 

possibilite o acesso ao local definido, de modo que viabilize ao 

aluno uma exploração virtual do zoológico.  

• É primordial que essa ferramenta auxilie a gestão da 

comunicação entre os aprendizes e o professor, para que ele 

possa identificar as principais dificuldades e, caso necessário, 

fazer suas intervenções. Além disso, o ambiente deve 

viabilizar o monitoramento dos alunos por meio do acesso aos 

registros sobre a execução das  atividades propostas. 

As imagens do zoológico, capturadas pelo sistema ao registrar a 

execução de cada atividade pelos aprendizes, servem de evidência 

da realização de atividade e permitem a troca de experiências 

entre os participantes. 

 

 

Figura 12 . Zoológico no Rio de Janeiro 

11. CONCLUSÃO E TRABALHOS 
FUTUROS 
Este artigo apresentou o CriEduc, um ambiente digital para o 

desenvolvimento de arquiteturas pedagógicas que fazem uso de 

imagens, sons, textos escritos e coordenadas geográficas para a 

realização de viagens virtuais a lugares de nosso planeta, de modo 

a permitir experiências de construção do conhecimento. Esse 

ambiente pode ser usado em diversos níveis e áreas educacionais. 

O CriEduc usa a API do Google Earth e do Google Maps para 
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permitir o desenvolvimento de atividades que permitam visitas a 

diferentes espaços do globo terrestre, delimitados por coordenadas 

geográficas. 

Com o uso das APIs do Street View, Earth e Maps do Google, foi 

implementado o Crieduc que permite visitas virtuais a espaços 

terrestres e o registro do histórico dessas visitas, onde podem 

acontecer interações entre os companheiros de jornada, registro de 

fotos, depoimentos verbais e textos escritos sobre cenários ou 

eventos de viagens, ao longo dos trajetos percorridos pelos 

estudantes. 

Ao final da atividade, o professor tem acesso às informações sobre 

os trajetos dos estudantes durante a realização de cada atividade 

proposta, de modo a permitir uma análise das ações dos 

aprendizes durante a visita e cada estudante pode compartilhar 

suas experiências da viagem com os demais colegas. 

Foi realizado um pequeno teste que demonstrou que a ferramenta 

é capaz de apoiar o aprendiz no desenvolvimento das atividades 

tornando-as mais lúdicas.  

É objetivo dessa pesquisa realizar testes mais robustos com uma 

quantidade maior de participantes para avaliar o potencial da 

ferramenta em um ambiente escolar. 
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ABSTRACT 

Mobile devices may act as support tools to achieve a balance 

between the technologic world and a physically active life, 

through the use of Mobile Fitness Applications (MFA), for 

example. However, keeping a long-term routine of exercising, 

even with the support of MFAs, demands high levels of 

motivation. In this paper we present an analysis of how MFAs 

with support for jogging and running have been dealing with 

aspects related to the first experiences of use and to the motivation 

for evolving on the exercises, among young adults.  In this initial 

study, we used analytic and empirical evaluation methods, 

exploring usability, user experience and emotional aspects. The 

results show the relation between motivational and emotional 

aspects and MFAs resources, as well as the quality of its 

resources.  

RESUMO 

Este artigo apresenta uma avaliação da qualidade da primeira 

experiência de uso dos recursos capazes e motivar a fidelidade e 

evolução à prática de exercícios físicos através de Mobile Fitness 

Applications (MFAs). Utilizamos métodos de avaliação analíticos 

e empíricos, explorando a usabilidade, experiência de uso e 

aspectos emocionais. Os resultados iniciais apontam para uma 

relação entre os aspectos emocionais, motivacionais e recursos 

disponibilizados pelos MFAs, assim como a qualidade desses 

recursos. Apresentamos a primeira parte de uma pesquisa cujo 

objetivo final é identificar quais são as características necessárias 

para projetar MFAs capazes de motivar usuários no engajamento e 

fidelização na prática de exercícios físicos. 

Categories and Subject Descriptors 

H.5.2 [Information Interfaces and Presentation (e.g., IHC)]: 

User Interfaces – ergonomics, evaluation/methodology, graphical 

user interfaces. 

General Terms 

Design, Human Factors, Measurement.   

Keywords 

User experience, Mobile Fitness Applications, Usability, 

Emotional Factors and Evaluation Methods. 

1. INTRODUCTION 
Mobile interactive technology has permitted the efficient use of 

information and of the Information and Communications 

Technology (ICT) in the most varied areas, raising the 

perspectives of offering new and personalized solutions to the 

users. During the last years, as the use of smartphones became 

popular for different audiences, the use of mobile applications 

focused on fitness and health have increased. Mobile devices may 

act as support tools to achieve a balance between the technologic 

world and the physically active life [1], especially with Mobile 

Fitness Applications (MFAs).  MFAs are smartphone applications 

based on the principle that fitness can be maintained through 

small and consistent actions that add up over time. These 

applications may work as reminders to check the person’s 

progress, for staying the course, and for keeping the person’s 

willpower strong. For this, such applications offer a range of 

features, that usually work based on the personal goals set. 

Tracking tools (calories or steps counters), virtual coaches and 

connection to the practitioners’ community for cheering, support, 

or competition are examples of the features MFAs offer.  

There is a big diversity of commercial MFAs to stimulate the 

search for a healthier life through the practice of simple and cheap 

physical exercises, as jogging or running (e.g. RunKeeper, 

Nike+Running, Runtastic and Endomondo). There are initiatives 

in the academy to classify and to categorize MFAs according to 

their audience and features [9, 22]. There is still a need for 

analyzing the quality of these applications, in the academic 

literature [6, 20]. Silva et al (2015) propose an instrument to 

evaluate the usability of these applications for elderly people. 

West et al (2014) make comparisons between the most popular 

MFAs in the market, in different platforms. Furthermore, there are 

studies that investigate the effects of the social interaction 

provided by these applications, upon the sports practice [3, 18]. 

However, keeping a long-term routine of exercising demands high 

levels of motivation, that includes other reasons not related to 

physical health [9, 7]. Regarding motivations and stimuli, Kranz 

et al (2013) present GymSkill, a MFA for elderly people, that 

offer individualized and personalized automated feedback on the 

phone, with the goal to track training quality and success and give 

feedback to the user, as well as to engage and motivate regular 

exercising. Consolvo et al (2006) describe Houston, a prototype 

mobile phone application for encouraging activity by sharing step 

count with friends. They also present four design requirements for 

technologies that encourage physical activity based on an in situ 

pilot study, that was conducted with women who wanted to 

increase their physical activity, which are: give users proper credit 

for activities; provide personal awareness of activity level; support 

social influence; and consider the practical constraints of users’ 

lifestyles.  

Although these are relevant aspects for the design of MFAs, for 

one to engage and maintain the practice of physical activity, it is 
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important to explore properly the intrinsic and extrinsic 

motivations of the user [7, 9, 18]. MFAs should properly explore 

these aspects in order to give the user a pleasant experience that 

makes her feel challenged and instigated to evolve in the practice 

of the exercise, instead of giving up.  

There is a need to promote a better understanding and an 

adequate, relevant and meaningful use of the MFAs, according to 

the intrinsic and extrinsic motivations of the user, while engaging 

in a physical activity. Academics, software engineers, developers 

or simply interested end users lack a comprehensive overview of 

the development and evaluation of MFAs taking the motivational 

aspects into consideration. This is necessary not only for MFAs 

developed for specific needs or audiences, but also for wide 

audience commercial MFAs.  

To verify the stimulation of motivation in the context of physical 

activities, it is necessary to evaluate the usability and the user 

experience aiming to minimize the difficulties of user interaction, 

reducing the impact of the differences between the existing 

platforms and improving the quality of these applications [8, 3].  

The focus on user experience is a strong determinant of quality in 

a big number of MFAs that compete with each other [19].  

Moreover, the emotional aspects are not only relevant for the 

beginning and the maintenance of the activity, but also for the use 

of the MFA [12]. Gender and culture may also influence the 

search for physical exercises [7]. Hence, the evaluation of MFAs 

should consider all these aspects to find if the application is 

providing the user with the proper motivation.  

The present paper describes the first of a three-phased research, 

which final objective is to identify the necessary requirement to 

design MFAs capable to engage the users on the physical activity. 

We discuss the audiences of MFAs and how the users face the 

MFAs resources, as well as the resources that the MFAs have 

been using to help the user to commit to the activity. In the second 

phase, the analysis will be extended (in relation to the audience, 

the time of use of the applications e to the number of evaluators), 

and the results will be organized as guidelines to the design of 

MFAs. In the third phase, an instrument to evaluate the degree of 

motivation activated by MFAs will be developed and validated, 

based on the collected data and other evaluation instruments of 

usability, UX and affection.  

The objectives of the work described in this paper are: 1) Assess 

the commercial MFAs RunKeeper and Nike+Running, evaluating 

their usability and user experience. 2) Identify if the motivational 

resources offered by the MFA are in accordance with the users’ 

needs. We analyzed emotional factors, considering it as an 

important component of the experience of use in the MFA context 

and in the exploration of its tools to engage the user on the 

physical activities. 

The remainder of this paper is organized as follows. Section 2 

discusses the types of motivation for the adherence to exercises, 

and how a person evolves her motivations. The research 

methodology is presented in Section 3, which is followed in 

Section 4 by the description of each phase of the evaluation. 

Section 5 presents the results obtained in the assessments 

performed. We discuss the results and its implications in Section 

6. Section 7 provides some final conclusions and directions for 

future work 

2. EXERCISE MOTIVATION AND 

STAGES OF CHANGE 
The adherence to the practice of physical exercises can be 

understood according to the nature of the motivation, which may 

be intrinsic or extrinsic. When intrinsically motivated, individuals 

engage in an activity primarily for the enjoyment and satisfaction 

gained from participation per se (e.g., I love running, it makes me 

feel so alive!); when extrinsically motivated, individuals 

participate in order to obtain rewards that are extrinsic to the 

behaviour itself (e.g., I need to lose 5 pounds before the summer 

vacation!).  

These different motivational perspectives have different impacts 

on cognitive, emotional and behavioral aspects. Extrinsic motives 

may lead to tension, pressure to perform, and feeling of 

compulsion, whereas intrinsic motives allow freedom from 

pressure and the experience of choice, and are more likely to 

foster long-term engagement [7].  

Intrinsic motivations have a bigger role in the adherence to 

physical activity over time. However, the rewards may not appear 

in the initial period of the practicing of the exercise. In this 

period, the motivations derived from physical results become 

more relevant. In this way, the earlier stages of physical activity 

relates more to extrinsic motives, whereas the later stages usually 

associates with intrinsic motives [7]. For Ingledew et al (1998), 

the stage of change constructo (Fig. 1) can be used to understand 

the dynamic of motivations on different stages of adherence to 

physical activity, since the initial moment until the maintenance. 

The constructo consists of five stages: precontemplation, 

contemplation, preparation, action and maintenance.  

 

Figure 1. Ingledew’s stage of change constructo: five stages of 

changing and their correspondence with  the different types of 

motivations.  

In the precontemplation stage, people don’t have any intention, in 

short time (about 6 months), of changing their habits. In the 

preparation stage, they assume a commitment with themselves of 

changing a habit as soon as possible. In the action stage, they 

assume an active posture on the change of a habit through their 

attitudes. If they persist on it for more than six months, they are 

classified as being in the maintenance stage. 

Different motivations predominate in each of the stages. In 

precontemplation, extrinsic motivations (physical appearance, 

control of weight) prevail over intrinsic motivation (sense of 

achievement / pleasure in the activity). In contemplation, this 

previously domain is smoothed by the increase of intrinsic 

motivation. In preparation, this difference disappears. In action, 

with the beginning of the practice per se, extrinsic motivations 

once again prevail over intrinsic ones. These increase as one 
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becomes loyal to the practice, decreasing the extrinsic 

motivations. 

We can comprehend that, although the adherence to the practice 

of the exercise is initially motivated by the results obtained 

(extrinsic motivation), it is necessary to increase the intrinsic 

motivations, making the exercise enjoyable and important by 

itself. Otherwise, the person may abandon the physical activity 

after obtaining the first rewards. It means that MFAs should 

explore these aspects in order to provide the user a pleasant 

experience that makes her feel challenged to evolve, instead of 

giving up.  

3. METHODOLOGY 
The evaluation of the MFAs occurred according to the framework 

DECIDE [16], in three steps: Initial Researches and Data 

Collection, Applications Investigation and Evaluation with Users. 

Each phase had a step of consolidation of the results, using the 

suitable methods for each dataset. 

We performed the evaluations with three groups of users between 

18 and 35 years old, totaling 97 users. In the first moment, we 

released an online survey, answered by 79 people (52% women), 

varying from regular practitioners to non-practitioners of physical 

activity. In the second moment, researchers interviewed 12 

runners (four women), being two men runner coaches. Finally, in 

the third moment, six users (three women) used the applications 

while guided and observed by the evaluators. All the evaluations 

occurred in a Brazilian metropolis. This sample will be expanded 

in the future works. For all the assessments, it was a requirement 

that the participants practiced the physical activity 

(jogging/running). The sampling of the online survey, as an 

instrument of initial collection, was the only in which non-

practitioners were also included, in such a way that 43% were 

practitioners and 57%, non- practitioner. The practitioner’s data 

was the most explored sample of the survey. 

A survey performed between practitioners of running or jogging 

pointed out that MFAs RunKeeper (29%) and Nike+Running 

(21%) are the two as the most used applications (Fig. 2). We 

considered the features related to goal management, to the 

accompanying of the evolution and the use of the application 

during the effective practice of running/jogging.  

The versions of the applications evaluated were Nike+Running 

1.4.1 and RunKeeper 4.7 (both free versions) on a Motorola Razr 

D3 running operating system Android 4.1.2 Jelly Bean. It is 

interesting to point out that, in spite of presenting similar 

functionalities, the applications differ in some interface aspects, 

which contributed to our choice. The first difference relates to the 

personality: Nike+Running works with a playful proposal, with a 

visual style that explores the color contrast, expressive typography 

and massive use of graphics. RunKeeper, on the other hand, is 

marked by a simpler visual style, with less color contrast, simple 

typography and minimalist graphics. The second difference is 

observed in navigation structure: Nike+Running presents its 

sections from a hidden menu, while RunKeeper divides its 

sections in tabs, arranged horizontally. The language used to 

communicate with the user is the last difference: Nike+Running 

addresses a speech predominantly personal and casual, in contrast 

to RunKeeper, that communicates in an impersonal way, using 

technical terms more often. 

 

Figure 2. Applications used by the participants of the online 

survey. RunKeeper and Nike+Running are the most used. 

These different aspects are clear when comparing the screens 

presented in Fig. 3a-3d and Fig. 4a-4d. We considered the 

elements of the interface that included functionalities related to 

the running, goals settings, monitoring user evolution, and the 

motivational mechanisms on these functionalities.  

4. EVALUATION OF THE MFAs 

4.1 Initial Researches and Data Collection 
The Initial Researches consisted in a bibliographic review, the 

structuration of the evaluation process and an autoethnography [5] 

made by three researches.  

The autoethnographic exploration identified the characteristics 

and motivational resources offered by each MFA. In 

Nike+Running (Fig. 3), we identified the following characteristics 

and features: main navigation accessible by menu; embedded 

music player (integrated to the application); function PowerSong 

(allow the user to select exciting songs and activate them anytime 

during the running); sonorous feedback in English (informing the 

time and the covered distance); smooth transition between songs; 

screen locker during the running; possibility of record comments 

about the activity; charts; the feature Challenge (it permits the 

user to invite a friend to a challenge and rank the performances); 

system of rewards using badges and scores according to the user 

progress; notifications about activities of  running plans. The 

provided information is summarized (time, distance and velocity), 

but the application does not offer calorie-counting. 

In relation to RunKeeper (Fig. 4), we identified the following 

items: main navigation accessible divided in tabs indicating the 

sections; sonorous feedback in Portuguese; integration with the 

camera during the running; distinct modes of interface 

presentation (night mode and landscape); performance charts 

accessible during the activity; sonorous feedback at touching the 

screen; detailed report of the performance at the end of the 

activity; sonorous summary of the performance; setting and 

reminders of goals; training planners; automatic pause; many 

options of outdoors activities. The free version limits the access to 

the training planner. 

After the Initial Researches, the Data Collection phase consisted 

of an online survey and a set of interviews, resulting in the 

creation of user profiles (Table 1). We identified two user 

profiles: Profile A – independent runner/jogger, and Profile B – 

expert-assisted runner/jogger. The further evaluation methods 

consider only Profile A, since this is the audience that uses 

smartphone to support the activity. The survey was online for five 

days and was composed of one open and 20 closed questions, 

responded by 79 people.  The interviews were semi-structured and 

consisted of 17 questions. Two pairs of evaluators interviewed 12 
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runners/joggers in loco, in sessions of approximately 15 minutes. 

We created the user profiles using the information gathered from 

the interviews and the practitioners’ responses to the initial 

questionnaire. Based on these data, the behavior, goals, and the 

resources used during physical activity were mapped and used to 

substantiate profiles’ consolidation. 

We used data triangulation charts and simple statistical analysis 

on the data obtained from these two methods, with a quantitative 

focus. It gave us understanding of the audience and their 

experience to elaborate the user profiles. Moreover, it helped us to 

choose the applications and the portion of the interface to 

evaluate.  

Table 1. User profiles identified 

PROFILE  A 

Independent runner/jogger 

PROFILE B 

Expert-assisted runner/jogger 

- Men and women; 

- Between 18 and 35 years old; 

- Uses the smartphone to support the 

activity; 

- Practices exercise alone, few social 

interaction between peers; 

- Motivations mainly related to the 

need of good health, for example; 

- Primary objective: get in shape; 

- Secondary objectives: good health, 

pleasure, keep a good shape.  

 

- Men and women; 

- Between 18 and 35 years old; 

- Uses specific devices to support the 

activity (e.g. watch with GPS); 

- The practice includes a group, there 

is social interaction between peers; 

- Motivations mainly related to 

pleasure, despite the need of good 

health; 

- Primary objective: good health; 

- Secondary objectives: performance.  

 

    

Figure 3a and 3b. Nike+Running. Respectively: Initial screen, 

and Monitoring of the running/jogging 

 

    

Figure 3b and 3c. Nike+Running. Respectively: Settings of the 

running, and Rewards; 

 

    

Figure 4a and 4b.  RunKeeper. Respectively: Initial screen, 

and Monitoring of the running/jogging; 

 

   

Figure 4b and 4c.  RunKeeper. Respectively: Records of 

performance post-run, and Training planner. 
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4.2 Applications Investigation 
We performed two types of analysis of the MFAs. First, a set of 

usability inspections aiming to identify the problems that affect 

directly the user’s performance during the use of the application. 

Second, a set of observations with users in which the objective 

was to evaluate the first experience of use and the level of 

satisfaction and the emotions related to the use. 

Two evaluators performed a usability inspection according to 

UBICUA, an evaluation method derived from Usability 

Engineering, focused on the evaluation of mobile devices, 

identifying usability violations [2, 12]. Each evaluator conducted 

the inspections twice per application in sessions of about 

1h20min, looking for problems related to the nine verification 

items proposed by UBIQUA: (V1) Current structure and 

configuration of the application; (V2) Relation between the 

Application and the reality; (V3) User freedom; (V4) Interface 

standards for mobile devices; (V5) Error prevention; (V6) 

Recognition facility; (V7) Increasing  of the quality of use; (V8) 

Patterns and aesthetic structure of the interface; and (V9) 

Feedback and help information for the user.  This evaluation 

considered the execution of three tasks: use the application as a 

support to achieve the goal of running 5km (UT1); verify the 

evolution on the practice and check if the information provided is 

satisfactory to do so (UT2); and finally perform a jog/run using 

the application (UT3). 

Other two evaluators carried out a Cognitive Walkthrough [21], to 

identify possible problematic interactions and to verify the 

easiness of learning. We analyzed five tasks, per application, each 

one analyzed by two evaluators, in sessions of 1h45min on 

average: start and finish a run (PT1), explore motivational 

resources in the application (PT2), set a goal of 5km and start a 

run with this goal (PT3), set up a training plan and start a run 

(PT4), and see the personal evolution (PT5). The evaluators 

classified the problems found during both methods as usability 

problems following the usability principles of Nielsen [12] 

scoring its severity on a scale of zero (cosmetic) to four 

(catastrophic).  

4.3 Evaluation with Users 
The context of use of MFAs is dynamic, exposed to external 

interruptions and limitations of the mobile devices. These 

limitations include the size and quality of the display, network 

availability, luminosity, security at the local of use and ergonomic 

comfort during the use of the device [19]. A usability evaluation 

conducted in a laboratory neglect these aspects of the context, 

suggesting an analysis based on artificial data, because the 

experience of use is displaced of its real context of use [19]. 

That is why in this work the evaluation with users was projected 

to include the natural context of use, using resources, and 

collecting and analysis methods adequate to the use of 

applications outdoors, as it happens in the practice of jogging or 

running.  The Evaluation with Users consisted of the execution of 

the same three tasks considered on the UBICUA evaluation, 

including a real run using the MFAs combined with observation 

(with video capture of the MFAs utilization test), the Think Aloud 

technique [13] and pre and post-test interviews. There are 

evidences that the combination of video capture of the user-

application interaction with Think Aloud techniques can be a very 

effective way of identifying the usability problems in a similar 

environment of city streets [19]. The goal was to evaluate the first 

experience of use and the level of satisfaction. The test was 

performed by six users (3 men and 3 women), who performed the 

same tasks considered on the usability inspection. In the future, 

we intend to expand the sample and use control groups.  

To make the analysis and interpretation, two pairs of evaluators 

used Content Analysis [11] with a quanti-qualitative focus. They 

defined 15 mutually exclusive and unambiguous categories [11], 

among them: Goals and motivations to the practice of the physical 

exercise; Perceptions about the exercise; Interaction with devices; 

and Opinions about gender differences. Then, the video recording 

of the interactions were transcripted, segmented and classified by 

two coders, with intercoder reliability verification.. A simple 

statistical analysis of the classifications guided the tendencies of 

the positioning of the participants about aspects of their 

experience of use. Finally, the pairs validated the categorization 

analysis mutually and crossed the data with the results of the 

usability inspection. Finally, the Self-Assessment Manikin (SAM) 

[10], a non-verbal pictorial assessment technique that directly 

measures the pleasure, arousal, and dominance associated with a 

person's affective reaction to a wide variety of stimuli, was used to 

assess the affective quality of the MFAs’ features. The evaluators 

mapped the problematic interactions by keeping records of 

description, location, context and the user reaction.  

5. RESULTS 
The online survey allowed us to observe an interesting relation 

between the MFA resources, runners/joggers and people who 

aspire to practice this physical activity (Fig. 5). Overall, the most 

relevant MFA resources for users are stopwatch, control of goals 

evolution, training plans and music. It is interesting to point out 

that the aspirants assigned a considerably higher relevance to the 

resources more related to extrinsic motivations. For example, 

social interaction (50% of the aspirants / 24% of the 

practitioners), application inherent motivations (68% aspirants / 

27% practitioners) and the immediate results shown in evolution 

info (75% aspirants / 45% practitioners).  

On the other hand, monitoring the results of the discriminant 

analysis indicate that the actual progress of inactivity to activity 

relates to a higher level of intrinsic reasons [7, 9]. That is why 

goals evolution (64%) and training plans (61%) are the most 

relevant for the practitioners. Some resources as stopwatch and 

music seem to be equally relevant for both groups, although the 

aspirants rated music higher than the practitioners did. It shows 

the motivations are not exclusive to each group and represents 

beginners moving to the stage of maintenance. 

From the point of view of the context of use, 55% of the 

practitioners declared that they do not usually take their 

smartphones to running activities. The main reason to it is the lack 

of public security, followed by the lack of ergonomy. The survey 

data between practitioners (Fig. 6) showed that the motivations of 

both genders are similar and rely mostly on good shape (for 71% 

of the women and 89% of the men) and health (64% women / 

33% men). The biggest difficulties for both groups are 

maintenance (50% women / 72% men) and motivation (36% 

women / 39% men). According to the interviews, all women and 

three men affirmed to have started the activity for health issues 

related to losing weight - also an esthetic aspect. The other five 

men affirmed to have started running for pleasure. Two of these 

were coaches. They affirmed that usually their students’ initial 

behavior relates to get in shape (especially women). However, 

after a few months their motivations tend to change to enjoy the 

activity and increase their performance, for both genders. 
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Figure 5. Relevant resources of MFAs to practitioners (19 men, 14 women) and aspirants (19 men, 25 women). 

 

Figure 6. Comparison between motivations and difficulties of 

man and woman practitioners 

The UBICUA method [2] identified usability problems related to 

all of its nine verification items, described in Section 4.2. One 

violation may be classified in more than one category. The results 

(Fig. 7) show that V2 - Relation between the Application and the 

reality holds most of the problems in all evaluated versions (22 

violations). Both presented, for example, buttons hard to 

recognize. It means that the main usability problems of these 

MFAs have connection with perception, interpretation and 

feedback issues. Verifications V6 - Recognition facility (16 

violations) and V8 - Patterns and aesthetic structure of the 

interface (18 violations) are also significant for the usability 

issues in both MFAs.  

 

Figure 7. UBICUA violations in both MFAs. 

They reveal problems related to communicability, affordances, 

recognition and use of interface elements, and the overall 

application layout. RunKeeper was the most problematic in terms 

of usability, with a higher number of errors detected during the 

verifications. It presented at least two violations in each category 

and 40 distinct violations, being 13 violations related to (V2) and 

11 to (V8) (Tab. 2).  

The Cognitive Walkthrough confirmed and extended the results of 

UBICUA. All the applications presented problems only in tasks 

(PT3) and (PT4) concerning mainly to the information 

architecture (labeling, organization, navigation) and restriction. In 

this sense, users have difficulties to find, inside the interface, the 

right way to activate a tool. Another difficulty is the discrepancy 

between the meaning attributed to a label and its actual meaning 

inside the interface.  These problems match the V2 and V6 

violations found on the usability evaluation, and, later, we 

confirmed it with the observation method. In spite of these 

difficulties, Nike+Running showed to be easier than RunKeeper 

to be learned in the first use, confirming the result of the usability 

inspection. 
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Table 2. Main problems detected with the UBICUA method. 

Problem Description Verif. 

Nike+Running 

Sonorous feedback during exercise is available only in English V2 

The fixed bar of the application is visually polluted, presenting too many 

icons. Often the textual label that identifies the active section appears 

incomplete. 

V1; 

V8; V6 

Once the user enters a training plan, without even having selected the 

"Done" option, there is no return to the information-editing screen. 
V3 

Some error messages are confusing. If the user chooses a conclusion date 

for the training that precedes the date suggested by the virtual coach, the 

application will inform that the training plan is delayed. The logic of this 

construction is not easy to understand and it may annoy and confuse the 

user. 

V3; V9 

In the chart of activities comparison, there is no indication that the user 

can touch the bar of an activity to view details of the exercise performed. 
v1; v2 

RunKeeper 

The option to delete a goal is not easy to find, and there is no indication of 

it. 
V3; V6 

There is no indication of which areas of the interface are touchable. It may 

prevent the user to find some information or feature. 

v4.V5; 

V6 

In many portions of the interface, there are English words (even when the 

language is set to Portuguese), translation erros, abbreviations and phrases 

squeezed into very small spaces. 

V2; V8 

Messages about pause and resume of the run are transmitted only via 

audio. 
V5 

At the "individual" screen of goals, there are buttons that overlap the 

labels. 
V4; V8 

 

With the interpretation of the evaluation with users (Tab. 3), we 

detected 15 problems in RunKeeper and Nike+Running presented 

16 problems for Tasks 1 (UT1) and 2 (UT2). On Nike+Running, 

50% of users were unable to complete Task 1 (UT1) against 67% 

who failed on RunKeeper. For Task 2 (UT2), all RunKeeper users 

concluded it, but 33% did not complete it on Nike+Running. 

While performing the run, 25% of RunKeeper users completed 

Task 1 (UT1) with 22 taps on average, while the ideal would be 5-

9 taps. All RunKeeper users were able to finish Task 2 (UT2). All 

Nike+Running users completed Task 2 (UT2) with seven taps 

(ideal). However, 25% were unable to finish Task 2 (UT2), even 

after ten taps when two taps were the ideal (users could not find 

the button, reinforcing the problems cited before).   

Table 3. Examples of the main problems detected with the 

observation method 

Principle 

broken 
Problem description Context 

RunKeeper 

Feedback 
The user was able to set a goal, but he is not 

sure if the interaction was completed. 

Set a goal of 

5 km. 

Labeling and 

Navigation 

The user made a different way (wrong) and 

could not finish the task. When trying to set a 

goal, he ended up creating a training plan. 

Planning the 

interaction to 

set a goal. 

Labeling and 

Navigation 

The user wanted to include a goal in the 

"Training" session (wrong way). 

Set a goal of 

5 km. 

Nike+Runing 

Labeling, 

navigation 

and visibility 

When planning the interaction, among the 

available options in the interface, the user 

selected the "Activities" section as the most 

suitable to set a goal - an incorrect path of 

interaction. 

The user was 

trying to set a 

goal. 

Labeling and 

Navigation 

The “Activities” screen shows some past 

exercise records, with the possibility to edit the 

information about how the person felt during 

the exercise, the type of ground where the run 

was performed, etc. By entering this section 

and visualizing the records of information, the 

user got confused and thought that information 

was settings options to start a new exercise. 

The user was 

trying to set a 

goal. 

Labeling, 

navigation 

and visibility 

The label "Add Running" did not make clear to 

the user that this option was related to adding a 

previous running record. 

The user was 

trying to set a 

goal. 

 

As it demands few interactions of the user with the interface, we 

analyzed task 3 (UT3 - perform a jog/run using the application) in 

a different way, being measured according to the aspects related to 

the experience of use pointed in the SAM questionnaire, which 

contributed to consolidate how users felt while they were 

performing the tasks. According to the SAM results, the first 

experience of use in both applications was overall positive, 

although users were anxious during the tests. Tables 4 and 5 show 

the results of SAM evaluations according to the amount of 

participants. We evaluated each criterion of SAM in three aspects: 

positive, negative or neutral. The numbers in the cells represent 

the amount of users who claimed to have felt the corresponding 

sensation. Users reported their feelings in each activity, and the 

overall experience of using the MFAs. 

 

Table 4.  Summary of SAM results for RunKeeper 

 
RunKeeper 

Pleasure Arousal Dominance  

+ 0 - + 0 - + 0 - 

First 

Experience 
6 0 0 4 0 2 5 1 0 

Task 1 3 0 3 1 3 2 2 2 2 

Task 2 4 1 1 4 2 0 6 0 0 

Task 3 2 1 3 3 1 2 3 2 1 

Overall 

Experience 
5 0 1 4 0 2 5 0 1 
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Table 5.  Summary of SAM results for Nike+Running  

 
Nike+Running 

Pleasure Arousal Dominance  

+ 0 - + 0 - + 0 - 

First 

Experience 
4 1 1 4 1 1 3 0 3 

Task 1 1 2 3 1 3 2 1 0 5 

Task 2 4 0 2 3 1 2 3 0 3 

Task 3 5 0 1 4 1 1 4 1 1 

Overall 

Experience 
3 2 1 3 1 2 3 1 2 

 

According to the user’s general evaluation, RunKeeper gave more 

satisfaction in the first contact. The level of satisfaction 

(pleasure), motivation (arousal), and domain (dominance) of the 

application varied according to the level of difficulty of each task. 

In tasks T2 (UT2) e T3 (UT3), the users did not feel in control as 

they use RunKeeper, what can be credited to the information 

architecture issues aggravated by the neglected usability aspects, 

especially recognition and use of interface elements and feedback 

issues caused this variation. We expected this consequence due to 

the usability evaluation and the cognitive walkthrough results. 

While using Nike+Running, the participants frequently mentioned 

the interface esthetic and showed enthusiasm for it.  During the 

test and the interview post-test, we observed that, in agreement 

with [14], the beauty of the interface changed the user’s 

perception of the system behavior and increased her tolerance to 

errors. RunKeeper surprised the users in a positive way in relation 

to its architecture, organization and for having very specific 

labels, almost “embodying” a personal trainer.  Although, the use 

of ambiguous or misleading labels (present in both applications), 

were the main responsible for leading the user through wrong 

ways. The users felt frustrated, anxious and losing control.  

6. DISCUSSION 
We discuss the summarized results presented in the article 

according to the two main objectives of the study.  

6.1 The experience of use of the MFAs 
In general, users considered the experience of use of the analyzed 

applications, in the first use, satisfactory. However, the continued 

of the experience was irregular, marked by unwanted interruptions 

caused by usability problems. It is interesting to note that the 

problems identified by the inspections (conducted exclusively 

with evaluators, with no users present) were also detected in the 

evaluation with users, in which the problems become more 

noticeable, once the attention to the utility of the offered tools, 

during the use, is diverted to the solution of difficulties related to 

the comprehension of its functioning.  

As the evaluation consider the first experience of use, there is a 

learning curve and, because of that, difficulties related to the 

learning are expected. These difficulties may harm the quality of 

the experience, but it is up to the application to show the user its 

purpose and function, guiding the user in a way he is able to 

overcome the difficulties easily.  

In the specific case of the two applications evaluated, we also 

observed that the users have difficulties in notice and interpret the 

information architecture, the functionalities, intentions and 

feedbacks given by the apps. During the execution of all the 

activities, there were moments of insecurity and mistaken actions, 

making the users anxious. For example, to complete the activity 

UT1, users needed five touches more than the necessary to finish 

the task, in both applications. In this activity, according to SAM 

(Tables 5 and 6 ), users did not feel in control or excited. It shows 

that, despite they were tolerant to the errors in the first use, it is 

likely that the application itself, which objective is to motivate the 

user to commit to the exercise, decrease the motivation over the 

time, due to the complex and problematic interactions. 

The audience that uses MFAs is very heterogeneous. It raises the 

developers’ difficulty in communicating labels and icons that are 

understandable to all kinds of users. Since the beginning of the 

interaction, it is necessary to make clear the purpose of the 

application and the audience it was designed for. Thus, the user 

will have the necessary information to evaluate if that specific 

application is adequate or not to her profile and objective, as well 

as to explore the offered resources in the best way.  

We agree with [9] when they state that MFAs need to improve 

their usability, avoiding unnecessary interactions that could be 

automatically detected by sensors. We emphasize the need for a 

better arrangement, especially of labels and interface elements, 

according to the mental model of the user. The presentation of a 

minimalist interface could help to emphasize the relevant 

information. 

6.2 Are the motivational resources offered 

by the MFAs according to the users’ needs? 
MFA’s developers must be aware of the relation between the 

motivations of the beginners and practitioners and the MFA 

resources. The MFA resources should help to increase the 

intrinsic motivation, turning the activity into something enjoyable 

and important by itself. At the same time, it is necessary to give 

support to the extrinsic motivations, once they are predominant in 

the initial moments of adherence to physical activity. 

Therefore, we verified with the users that in sports practice, music 

has a significant role as a motivator agent. The function 

PowerSongs offered by Nike+Running stands out as an intrinsic 

motivator, allowing the user to create a playlist of exciting songs 

for the moments of discouragement.  

An important resource offered by Nike+Running is social network 

integration and gamification. These features make the user’s 

training routine more dynamic. Nike+Running explores data 

about the results obtained (extrinsic motivation) in a playful 

approach, using prizes, records and challenges between friends. 

These elements contribute for increasing the pleasure of the 

activity (intrinsic motivation). Social interaction happens inside 

an intern network of practitioners or by synchronizing an open 

social network, like Facebook. This feature showed adequate to a 

collective motivation of the practitioners. Social interaction by 

itself gives to the practitioner a strong level of motivation, 

however, if allied to humorous features, it makes the motivational 

resources more exciting and interesting, increasing the will to use 

the application. Other prominent features of Nike+Running are 
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training planner, with clear indications of goals; performance 

reports; schedule of activities. 

Under the motivational point of view Nike+Running takes the 

user to the stage of Maintenance, so it can be a good example of 

“ideal application” for beginners, since it works as a support to 

the transitions from the stage of action to the maintenance one. 

RunKeeper does not offer as many resources to support this 

transition as Nike+Running. Nevertheless, users in the 

maintenance stage prioritize the improvement of their 

performance, trying to challenge themselves and beat increasing 

goals. They acclaimed RunKeeper for offering many features to 

support this type of motivation (as Training Planner, Profile and 

Activity Records) and for giving complete information and 

different visualization modes. 

Under the point of view of context of use, the two main aspects 

remarked by users were the sonorous feedback and the 

performance monitoring offered by the application during the 

activity, informing regularly the duration of the exercise. In both 

applications the performance feedback was a point highlighted 

positively. However, users criticized the voice intonation, 

especially RunKeeper’s, for being extremely robotic and 

impersonal, getting to annoy some users. The second aspect was 

music integration: Nike+Running offered native integration with 

music player controls, what surprised positively the participants 

during the run. RunKeeper does not offer this level of integration, 

frustrating the users, for it was the most used feature – right after 

the monitoring of run stats. 

7. CONCLUSION 

This research comprises three phases, and this paper reports the 

initial one: analyzing the first experiences of use of MFAs that 

support activities of jogging/running. Our focus was to verify the 

user experience and the main resources that impact on the sports 

practice of jogging/running accompanied by the MFAs 

Nike+Running and RunKeeper.  

The evaluations showed a good experience of use. However, we 

found some significant problematic points, as information 

architecture and usability, which impact the experience of use in a 

negative way, especially in the continued use. It is important to 

notice that factors such as motivation (intrinsic and extrinsic) and 

emotions during the use are relevant variables that affect directly 

the experience of use and that they can be impaired by a MFA that 

overloads the user. Thus, we can note that the applications offer 

features that meet the users’ needs, yet these features need to be 

more carefully presented, in accordance with the mental model of 

the users, also showing motivations according to the practitioner’s 

level.  

In the second phase, the analysis will be expanded (in relation to 

the target audience and the applications), and the results will be 

organized as guidelines for designing MFAs. Finally, in the third 

phase, an instrument for evaluation of the degree of motivation 

triggered by MFAs will be developed and validated. The final 

goal is to analyze how the MFAs increase the motivation among 

young adults to evolving on exercises. Our limitations in this 

research are the relatively small sample of users analyzed in a 

regional context. It is important to verify the results in a more 

general context. Even though, it shows that MFAs need a more 

specific approach to motivating their audience. It is also necessary 

to use cleaner interfaces and improve its usability. This area is an 

opportunity to the HCI community to help people by providing 

them with a unique user experience and leading to a healthier and 

more enjoyable life. 
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ABSTRACT 
The dissemination of scientific and technological knowledge has 

been accentuated in recent decades, with the advent of distance 

education. This new method has allowed people, once lacking 

access to information or formal technical education to study, learn 

new subjects and find new trades. The availability of a large 

amount of information provided by New Technologies of 

Information and Communication, driven by the Internet, however, 

does not guarantee the learning of students in distance education 

model. It is necessary, therefore, active role of mediator in the 

teaching-learning process of these students. These mediators are 

commonly called tutors. This article presents the results of a 

Distance Learning Project called Integrated Student Project, 

implemented in two versions on the State of Espirito Santo, 

Brazil,which was proposed with a constructivist methodology for 

mediation, both in the construction of knowledge of learners, as in 

training tutors for performance in technology distance learning 

courses as mediators in distance education. The project was 

implemented in the years 2013 and 2014 and have their results 

published here. 

 

RESUMO 
A disseminação do conhecimento científico e tecnológico foi 

acentuada nas últimas décadas, com o advento da educação a 

distância. Esta nova modalidade permitiu que pessoas, outrora 

sem acesso à informação ou à educação formal técnica, pudessem 

estudar, aprender novos assuntos e buscar novos ofícios. A 

disponibilidade de uma grande quantidade de informações 

proporcionada por Novas Tecnologias da Informação e 

Comunicação, impulsionadas pela Internet, todavia, não garante a 

aprendizagem de estudantes na modalidade EaD. Faz-se 

necessário , portanto, atuação ativa de mediadores no processo de 

ensino aprendizagem destes estudantes. Esses mediadores são 

comumente chamados de tutores. Este artigo apresenta os 

resultados do Projeto de Formação Continuada Aluno Integrado, 

implementado em duas versões no Estado do Espírito Santo, 

Brasil, com o qual se propôs uma metodologia construtivista 

piagetiana para a mediação, tanto na construção do conhecimento 

dos aprendizes, quanto na capacitação dos tutores para a atuação 

em cursos tecnológicos a distância como mediadores em EaD. O 

Projeto foi implementado nos anos de 2013 e 2014 e têm seus 

resultados aqui publicados. 

 

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.1 [Computer and Education]: Computer Uses in Education 

– Distance learning.  

Termos Gerais 
Experimentation, Human Factors. 

Palavras Chave 
e-Learning; mediation; learning design. 

1. INTRODUÇÃO 
A sociedade contemporânea exige cada vez mais que os 

indivíduos desenvolvam a capacidade aprender de forma 

autodidata. Isto ocorre pela grande quantidade de informações 

disponíveis no dia-a-dia bem como o resultado das transformação 

destas informações em conhecimento, coletivo ou individual.  A 

consequência desta realidade é a consolidação de uma modalidade 

de ensino que cresce cada vez mais no Brasil e no mundo: a 

Educação a Distância (EaD), ou como definem alguns autores 

mais atuais, Educação em Rede [1]. Em [14] pode-se ainda ver 

uma definição de EaD online,  a qual é entendida como “a 

modalidade de educação que acontece primordialmente mediada 

por interações via internet e tecnologías associadas”. 

No Brasil a Educação a Distância é ainda vista como 

oportunidade de inclusão social daqueles que não podem 

prosseguir seus estudos por diversos motivos, como 

indisponibilidade de tempo, distância entre a escola formal e suas 

residências e falta de recursos e infraestrutura para acomodar a 

quantidade de pessoas interessadas em formação e 

aperfeiçoamento pessoal. 

É preciso apontar os benefícios advindos com o avanço 

tecnológico. A disponibilidade de Internet nas residências dos 

cidadãos e até mesmo em seus dispositivos móveis, bem como o 

constante aperfeiçoamento de Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (AVAs) permitem uma maior aproximação dos 

estudantes ao ensino a distância. 

Todavia, a adaptação dos alunos à modalidade não é trivial. 

Dentre os problemas existentes, destacamos a dificuldade de 

organização dos aprendizes e também a dificuldade dos tutores e 

professores de motivarem seus estudantes a distância.  
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Com a finalidade de promover a inserção dos estudantes do 

Ensino Médio brasileiro na modalidade a distancia e no mercado 

de trabalho o Ministério da Educação brasileiro juntamente com 

as Secretarias de Educação estaduais e as Universidades Federais 

idealizaram um curso de Qualificação em Tecnologia Digital, 

também conhecido como Aluno Integrado. 

Por se tratar de um curso de formação tecnológica, o qual será 

exposto mais adiante, esta experiência se mostrou um desafio para 

a equipe organizadora por diversos fatores, dentre os quais pode-

se destacar a faixa etária do público alvo (14-17 anos), a natureza 

tecnológica do curso e as interações no AVA por meio da 

Internet. Não obstante, outro desafio considerável foi a seleção e 

preparação dos tutores para a mediação dos conteúdos do curso 

junto aos aprendizes. Este processo mostrou-se extremamente 

relevante, uma vez que a função de tutoria foi primordial para o 

bom andamento do curso. Destaca-se ainda a relevância do papel 

do tutor não somente como mediador, mas muitas vezes como o 

próprio professor de seus estudantes, que, assimilaram a figura do 

tutor como professor, da mesma forma que acontece em salas de 

aula presenciais. 

Constatou-se que uma das maiores dificuldades para a realização 

do curso foi o recrutamento e preparação dos tutores presencias e 

a distância, que precisaram agir conjuntamente para promover a 

motivação dos estudantes no curso. Apesar de os tutores a 

distância serem alunos de engenharia e ciência de computação e 

possuírem conhecimento suficiente para a realização do curso, foi 

notável a dificuldade dos mesmos nas interações com os 

estudantes. 

Neste artigo apresenta-se, portanto, as estratégias pedagógicas 

utilizadas para a preparação destes futuros cientistas e 

engenheiros de computação para atuarem significativamente como 

mediadores em educação a distancia em cursos de formação 

tecnológica, assim como os resultados do projeto já implementado 

por dois semestres entre os anos de 2013 e 2014. 

2. O PROJETO ALUNO INTEGRADO 
O constante desenvolvimento tecnológico transformou a sala de 

aula tradicional e o perfil do estudante moderno. Atualmente é 

simples realizar pesquisas e divulgar informações. São diversas 

também as novas formas de interação e comunicação entre as 

pessoas, proporcionadas por uma infinidade de recursos outrora 

inexistentes e presentes em qualquer cotidiano escolar.  

É comum, dada esta característica, encontramos uma realidade 

peculiar: os alunos possuem mais habilidade na utilização da 

tecnologia do que seus mestres, o que lhes proporciona facilidade 

em encontrar informações e compartilhá-las. São os chamados 

nativos digitais. Todavia, estas informações não os capacitam a 

nenhum ofício específico. 

Dentro da realidade escolar brasileira também é comum 

encontrarmos outra peculiaridade: os equipamentos de 

informática não possuem manutenção adequada, uma vez que os 

funcionários da escola normalmente não estão capacitados a 

operá-los. Isto faz com que muitas vezes as escolas, apesar de 

possuírem equipamentos de informática, não os disponibilizam 

aos seus estudantes por não haver ninguém que possa dar 

manutenção aos mesmos. 

Este cenário motivou a criação e implementação de um projeto 

com o objetivo de capacitar estudantes de escolas públicas do 

ensino médio brasileiro a atuar como profissionais de informática 

no mercado de trabalho, bem como auxiliar seus professores em 

sala de aula e nos laboratórios de informática no manuseio das 

tecnologias da informação e comunicação quando necessário. Este 

projeto ficou conhecido como Aluno Integrado. 

2.1 A Proposta 
O Curso de Qualificação em Tecnologia Digital Aluno Integrado 

tem por principais objetos a capacitação de estudantes 

secundaristas a apoiar os professores e funcionários das escolas 

públicas brasileiras na utilização e manutenção dos recursos 

tecnológicos destas escolas, assim como na consequente inserção 

destes estudantes neste mercado de trabalho, caso lhes convier. 

Trata-se de um curso a distância, de forma que as interações entre 

os estudantes são mediadas por tutores a distância e presenciais 

por meio de ferramentas (fóruns, bate-papos, mensagens de textos, 

agendas, questionários, enquetes, etc.) disponíveis em um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem, o e-Proinfo [2]. 

O curso está dividido em quatro módulos, totalizando 120 horas 

de atividades a distância, com interações e atividades realizadas 

juntamente dos tutores a distância, bem como 16 horas de 

atividades com os tutores presenciais. O conteúdo do curso pode 

ser observado abaixo: 

Módulo I – Introdutório: focaliza alguns aspectos considerados 

relevantes para o aluno que se propõe a participar de curso 

desenvolvido a distância. Nesse sentido, tem como proposta 

discutir aspectos gerais sobre as temáticas: Educação a Distância, 

Sociedade em rede e Evolução da Informática. 

Módulo II – Hardware: aborda os conceitos e fundamentos 

relacionados a alguns modelos de computadores modernos e seus 

principais componentes e processos. Este módulo é composto 

pelas unidades: Introdução ao Hardware, Processador, Memória 

RAM, Componentes Gráficos e Barramentos. 

Módulo III – Sistemas Operacionais: desenvolvido no sentido 

de favorecer que o aluno entenda a interação entre o hardware e o 

sistema operacional, perceba as diferenças existentes entre os 

diversos sistemas operacionais, e que seja capaz de destacar as 

vantagens de se optar por determinado sistema, em detrimento de 

outro. Este módulo é composto pelas unidades: Introdução aos 

Sistemas Operacionais, Gerenciamento de Processos, 

Gerenciamento de Memória, Gerenciamento de Arquivos, História 

dos Sistemas Operacionais e , Sistemas Operacionais Modernos. 

Módulo IV – Manutenção de Computadores: propõe uma 

discussão a respeito dos procedimentos e posturas preventivas 

como uma das estratégias para manutenção de computadores. As 

unidades deste módulo são: Adote uma postura preventiva, 

Upgrade de componentes, Resolução de problemas de hardware e 

Erros típicos de montagem. 

Como se pode observar, o curso está dividido em módulos afins 

com as áreas de computação, desde parte de sistemas operacionais 

até a montagem e manutenção de computadores, conteúdo o qual 

estudantes universitários de cursos de como engenharia e ciência 

de computação possuem domínio, fazendo dos mesmos tutores a 

distância ideais para o projeto. 

2.2 Ambiente Virtual de Aprendizagem 
Um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) tem por 

finalidade, em sua concepção, oferecer um suporte tecnológico 

para apoiar as práticas de ensino-aprendizagem provendo entre 
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outros, recursos para facilitar a interação de seus participantes 

[15]. O AVA é constituído por diversos recursos ou ferramentas 

de comunicação e interação online. Segundo [16], um AVA é uma 

sala de aula virtual onde a comunicação estabelecida pode ser 

assíncrona (não simultânea, na qual os agentes envolvidos não 

precisam responder imediatamente) ou síncrona (simultânea, na 

qual a resposta acontece de imediato). 

O AVA utilizado no projeto Aluno Integrado é o e-Proinfo, 

mantido pelo Ministério da Educação Brasileiro. Uma imagem do 

ambiente pode ser observada na figura 1, onde consta a tela inicial 

de uma das turmas do projeto. 

 

Figura 1. Imagem do AVA e-Proinfo [2] 

O e-Proinfo constitui de um software livre, disponível  no Portal 

do Software Público Brasileiro [4]. Possui uma comunidade de 

desenvolvedores colaboradores, principalmente ligados ao 

governo federal brasileiro.  

O módulo principal do Aluno Integrado foi especificamente 

desenvolvido para o curso. É uma apostila em formato de um 

objeto digital de aprendizagem desenvolvido em flash que está 

disponível somente para os estudantes e demais colaboradores 

com acesso ao e-Proinfo e matrículados no curso. Esta aplicação 

possui diversos recursos midiáticos além de simples textos, como 

músicas, vídeos, jogos, todos com padrões de acessibilidade 

implementados para pessoas com deficiências visuais e auditivas. 

Uma imagem do módulo principal do projeto pode ser vista na 

figura 2. 

 

Figura 2. Módulo Principal do Curso Aluno Integrado [2] 

Desta maneira, a dinâmica do curso consistia na utilização do 

objeto digital de aprendizagem que trazia o conteúdo principal 

como disposto no item 2.1 e na interação a posteriori entre alunos 

e tutores no AVA e-Proinfo por meio de suas ferramentas de 

interação ( fóruns, chats, notícias, wikis, etc.). 

2.3 O Aluno Integrado no Espírito Santo, 
Brasil 
No Estado do Espírito Santo o curso Aluno Integrado foi 

promovido nos semestres de 2013/2 e 2014/2 com uma parceria 

entre a Secretaria de Educação do Estado (SEDU) e a 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). A carga horária 

do curso foi dividida para acontecer no período 4 meses, de 

agosto a dezembro dos anos de 2013 e 2014. 

Em 2013/2, 800 vagas foram disponibilizadas para os alunos dos 

primeiros e segundos anos do ensino médio das escolas públicas 

do Estado. Como a demanda foi maior do que a oferta, o critério 

de seleção dos estudantes foi baseado na indicação dos estudantes 

por parte da diretoria das escolas. Desta maneira, 800 estudantes 

foram matriculados e divididos em 20 turmas de 40 alunos cada. 

Para cada turma existía um tutor a distância com formação na área 

de computação para o acompanhamento e mediação do curso 

junto aos estudantes.  

Em 2014/2, 600 vagas foram disponibilizadas para a formação de 

15 turmas de 40 estudantes. Diferentemente do ano anterior, o 

critério para a seleção dos estudantes foi a matrícula dos mesmos 

no AVA durante um período. Se os estudantes atendessem o 

critério de estarem cursando o primeiro ou segundo ano do ensino 

médio de suas escolas, poderiam então se matricular. Da mesma 

maneira que na primeira oferta do curso, cada turma foi 

acompanhada por um tutor a distância com formação na área de 

computação. Dada a repercussão do primeiro curso em 2013/2, 

houve a formação de um cadastro de reserva com mais de 300 

alunos para uma possível oferta em 2015.  

2.4 Preparação Inicial dos Tutores 
Inicialmente, por se tratar de um curso com ementa baseada nos 

conceitos básicos de um curso de computação, cogitou-se que os 

tutores não teriam grandes dificuldades para interagir com seus 

alunos virtualmente. Todavia, constatou-se que, quando baseados 
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somente no conteúdo básico, faltou empenho e motivação por 

parte dos tutores no auxílio dos estudantes virtualmente. 

A equipe de coordenação do projeto identificou alguns dos fatores 

básicos que ocasionaram este comportamento, dentre os quais 

pôde-se perceber que havia um despreparo e inexperiencia dos 

tutores na realização de interações com seus estudantes. 

Como proposta de solução, a equipe adotou uma postura 

construtivista, baseada na autonomia dos tutores, de forma que 

cada um pudesse especializar o curso com seus conhecimentos e 

experiências adicionalmente ao conteúdo. Esta nova proposta de 

metodología do curso é apresentada como solução da 

problemática discutida nas seções seguintes. 

3. MODELO DE TABALHO INICIAL 
Nesta seção será apresentado o modelo de trabalho proposto pelo 

MEC, definindo a equipe de trabalho e suas atribuições no 

mesmo. 

3.1 Estrutura da Equipe 
A equipe do projeto é composta por: 

• Coordenador geral: responsável pela administração do 

curso e atendimento das solicitações burocráticas do MEC, 

como por exemplo (e.g.) preenchimento de documentações 

diversas e envio ao MEC. O projeto deve possuir um 

coordenador. 

• Coordenadores de tutoria: responsável pela seleção dos 

tutores e por conduzir as interações que os mesmos realizam 

no ambiente virtual de aprendizagem junto aos estudantes. O 

projeto deve possuir um coordenador de tutoria para cada 20 

tutores a distância. 

• Coordenadores didático-pedagógicos: tem por principal 

papel o estudo do material do curso bem como a 

responsabilidade de propor novas atividades para os 

estudantes com apoio dos tutores presencias e a distância. O 

projeto deve possuir um coordenador de tutoria para cada 20 

tutores a distância. 

• Tutores presenciais: gerenciam os encontros presenciais, 

tirando as principais dúvidas dos estudantes, principalmente 

quando ao acesso à plataforma e a interação que os mesmos 

devem realizar com os tutores a distância. Não há nenhuma 

recomendação no projeto sobre a quantidade de tutores 

presenciais que devem existir. 

• Tutores a distância: os tutores a distância têm por principal 

papel mediar as interações dos estudantes no AVA de forma 

a promoverem um ambiente adequado para que os mesmos 

construam conhecimento a partir de suas experiências no 

ambiente. Devem ser disponíveis ao esclarecimento de 

dúvidas sobre o conteúdo do curso e instigar a pesquisa e 

engajamento de seus alunos. O projeto pressupõe que deve 

haver 1 tutor a distância para cada 40 estudantes. 

• Estudantes: os estudantes constituem os interessados do 

curso. Puderam realizar suas inscrições por meio do link 

principal do AVA e tinham como responsabilidade a 

realização de tarefas do curso e interação com seus tutores 

presenciais e a distância. 

Desta maneira, em 2013/2 foram inscritos 800 estudantes, o que 

necessitou a participação de 1 coordenador de tutoria, 1 

coordenador didático-pedagógico, 20 tutores a distância e 8 

tutores presenciais. 

Em 2014/2, quando foram inscritos 600 estudantes, contamos com 

a colaboração de 1 coordenador de tutoria, 1 coordenador 

didático-pedagógico, 15 tutores a distância e 8 presenciais. 

3.2 Abordagem Metodológica Inicial 
Após a realização das inscrições dos estudantes no e-Proinfo 

foram iniciados os trabalhos. Os principais atores da abordagem 

metodológica inicial podem ser observados na figura 3. 

 

Figura 3. Diagrama de colaboradores do projeto 

Os estudantes podem acessar o ambiente para interação com seus 

colegas e tutores a partir de suas escolas ou residências, uma vez 

que o requisito para isto é a existência de um computador com 

acesso à Internet. 

A equipe de tutores presenciais se reune mensalmente com os 

alunos em suas escolas, dividindo a carga horária de 16 horas 

presenciais em 4 encontros de 4 horas, cujo objetivo básico é 

relatar problemas sobre a utilização da plataforma e nas interações 

com os tutores a distância. Os tutores presenciais mantém uma 

relação próxima aos tutores a distância com o objetivo de 

relatarem problemas de acompanhamento dos estudantes no AVA. 

Os tutores a distância, por sua vez, interagem com os estudantes 

provendo o feedback às suas dúvidas e promovendo discussões 

com o objetivo de incitar a curiosidade e interesse de seus 

aprendizes. 

A coordenação de tutoria e didático pedagógica auxilia na 

elaboração de atividades e coordena quaisquer problemas 

detectados nas interações com os estudantes. O coordenador geral 

gerencia o ambiente administrativo, tal como as providências para 

o pagamento de bolsas dos colaboradores e os contatos 

necessários entre Secretaria de Educação e MEC. 

3.3 Problemas encontrados 
Foram diversos os problemas encontrados no curso inicial, desde 

os administrativos até o problema que motivou a escrita deste 

artigo: a mediação por parte dos estudantes de ciência e 

engenharia de computação junto aos estudantes. Citemos alguns 

deles: 

Problemas com o Ambiente Virtual de Aprendizagem e-
Proinfo: 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

337

Houve diversos problemas com o ambiente e-Proinfo na 

realização do projeto. A equipe de desenvolvimento do sistema no 

MEC não possuía ambientes de desenvolvimento, homologação e 

produção distintos, o que ocasionou o problema de os mesmos 

implantarem modificações no sistema em ambiente de produção. 

Isto ocasionou, principalmente no curso realizado em 2013/2 

várias indisponibilidades do sistema, assim como mal 

funcionamento de muitos dos componentes do ambiente.  

Por certo isto desmotivou tanto os alunos, que vivenciavam sua 

primeira experiência na educação a distância, em sua maioria. 

Problemas com a natureza do curso: 

Por ser um curso ministrado a distância a jovens estudantes, a 

falta de organização e orientação necessária para realização deste 

tipo de curso gerou insatisfação e desmotivação em alguns. Isto 

também ocorreu pela imaturidade dos tutores em acreditar que a 

mudança do paradigma presencial para o a distância se daria com 

mais naturalidade. 

Muitos alunos não tinham a disciplina e interesse necessários para 

continuarem no curso, o que gerou um número considerável de 

evasões. Este problema foi melhor abordado no curso de 2014/2, 

o que ocasionou a melhora dos resultados, como se verá a diante. 

Problemas com o pagamento de bolsas: 

Os coordenadores e tutores do curso tinham direito a um benefício 

em dinheiro do governo federal para a realização do curso, ou 

seja, deveriam receber mensalmente uma quantia para a 

manutenção de suas atividades. Os coordenadores eram 

responsáveis de avaliar o trabalho dos tutores, fazendo indicação 

caso houvesse necessidade de se substituir algum deles. 

Esta bolsa, todavia, foi praticamente toda paga em atraso no ano 

de 2013. No ano de 2014, até o momento da escrita deste artigo, 

nenhum coordenador ou tutor recebeu qualquer quantia para 

trabalhar. Assim, trabalharam 6 meses no projeto sem receber 

nada.  

Do ponto de vista dos tutores, para os quais a bolsa em dinheiro 

era mais relevante para a manutenção de suas vidas (dado que os 

mesmos dependiam desta fonte de renda), isto afetou 

decisivamente na motivação e atuação dos tutores. Isto foi um 

ponto importante a se tratar juntamente com os tutores para a 

continuidade do trabalho, principalmente no segundo semestre de 

2014. 

Problemas de comunicação: 

Certamente um dos maiores problemas encontrados. A 

comunicação em um curso a distância é fator primordial e no 

curso Aluno Integrado ocorreram vários problemas. Inicialmente, 

os estudantes, tutores e coordenadores não conseguiram utilizar as 

ferramentas disponíveis no e-Proinfo (como fóruns, mensagens 

privadas e chats) para se comunicarem. Isto decorreu tanto da 

falta de hábito da equipe em trabalhar em um curso a distância 

quanto da indisponibilidade do sistema em momentos cruciais. 

Assim, o e-mail pessoal dos participantes foi intensamente 

utilizado para a comunicação pessoal e administrativa. 

Com isto não se construiu continuamente o conhecimento coletivo 

na plataforma de aprendizagem e houve bastante retrabalho, 

principalmente no curso de 2013/2. Em 2014/2 foram criadas 

estruturas de comunicação mais eficientes, facilitando as trocas de 

mensagens entre tutores e estudantes, de forma que o problema foi 

atenuado. Entretanto, ainda a falta de hábito dos participantes 

persistiu e muitos não conseguiram utilizar o e-Proinfo para 

tirarem suas dúvidas e finalizarem o curso. 

Problemas na mediação dos tutores presenciais e a distância: 

Foi considerado o problema fundamental do curso. Foi 

intensamente tratado, o que originou uma necessidade específica 

de se lidar com tutores de cursos a distância voltados para as áreas 

de tecnologia. O perfil destes estudantes foi basicamente 

formandos, recém-formados, mestrandos e mestres de cursos de 

ciência e engenharia de computação, todos vinculados à 

Universidade que fomentou o projeto. 

Pela ementa do curso aqui apresentada, estes estudantes são os 

mais preparados para desempenharem as atividades de tutoria a 

distância. No semestre de 2013/2 foram selecionados 20 tutores a 

distância e no semestre de 2014/2, 15, dentre os quais a maioria já 

havia trabalhado no projeto em 2013/2. 

Todos eles possuíam experiência prévia na utilização de 

Ambientes Virtuais de aprendizagem e grande capacidade para 

administração dos mesmos. O que não possuíam, todavia, era 

experiência em ensino, principalmente em ensino a distância. Para 

dificultar, o público alvo do curso era composto de adolescentes 

estudantes do ensino médio, que também não possuíam muitas 

experiências no uso da tecnologia para a realização de um curso a 

distância. 

Desta maneira, foi necessário trabalhar a capacidade de mediação 

dos tutores por meio da promoção de suas potencialidades 

individuais e autoria, de forma que os tutores pudesse atuar não 

somente nos limites dos conteúdos obrigatórios do curso, mas que 

também pudessem trabalhar temas e assuntos que acharam 

interessantes com seus estudantes. 

4. METODOLOGIA DE TRABALHO 
PROPOSTA 
Apresentamos aqui as estratégias utilizadas na preparação dos 

tutores para atuarem na mediação da aprendizagem dos estudantes 

do projeto, considerando as dificuldades já apontadas. 

4.1 Apresentação da Metodologia 
Inicialmente foi necessário definir bem os papeis de cada um no 

processo de mediação. Os tutores presenciais e a distância 

possuem papeis bem distintos, dentre os quais destaca-se a 

necessidade de o tutor a distância possuir os conhecimentos 

específicos relativos à área de estudo. Não obstante, foi necessário 

destacar que os alunos do projeto não cursavam nenhum curso 

técnico nem superior, de forma de que teriam dificuldades em 

alguns conteúdos, como sistemas operacionais e gerenciamento de 

recursos computacionais. 

Assim, foram tomados os seguintes passos pela coordenação de 

acordo com a observação dos comportamentos dos alunos e 

tutores: 

Promoção de um encontro presencial inicial da equipe do 
projeto: 

Ao início de cada etapa de trabalho um encontro entre a 

coordenação do curso e a equipe do projeto era realizada. Assim, 

os tutores presenciais e a distância podiam se apresentar e discutir 

os problemas dos estudantes presencialmente, bem como 

apresentar estes problemas à coordenação do curso a fim de 

buscarem soluções. A pesar de ser um curso a distância, esta 
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estratégia mostrou-se fundamental para aumentar a sensação de 

presença da equipe, na qual muitos ainda não havia trabalhado 

com projetos EaD. 

Confecção de um documento contendo as premissas básicas do 
projeto: 

Mostrou-se necessário a confecção de uma cartilha com as 

premissas básicas do projeto. Ou seja, o que pode acontecer e o 

que não pode acontecer. Esta cartilha serviu de amparo, tanto nas 

interações tutor-aluno quanto nas interações tutor-coordenação. 

Um exemplo que pode ser citado de tema abordado nesta cartilha 

é o tempo de resposta do tutor para o aluno, que debe ser menor 

do que 24 horas, obrigatoriamente. Esta meta passou a ser melhor 

cumprida com a confecção deste documento. 

Estímulo a autonomia e criatividade dos tutores:  

Não somente de tecnologias e informação foi embasada a proposta 

do curso. É fundamental, para que o processo de aprendizagem 

possa ocorrer um conjunto de estratérias pedagógicas adequadas a 

serem utilizadas nas interações virtuais com os estudantes [7]. 

Dentre as propostas da coordenação aos tutores, estavam a 

utilização de mapas conceituais [11] e de projetos de 

aprendizagem [9], ambas abordagens construtivistas paa a 

construção do conhecimento dos estudantes [8]. 

Aprimoramentos contínuos no processo de comunicação: 

A coordenação das atividades dos tutores junto aos alunos é de 

suma importância. É preciso identificar problemas nas interações 

existentes na plataforma, o que, muitas vezes, não é simples, dado 

o grande número destas interações. Para que o processo ficasse 

mais adequado e ágil, uma sala de tutoria foi criada a fim de que 

os tutores pudessem relatar qualquer eventualidade ocorrida, bem 

como os coordenadores realizarem questionamentos necessários. 

Com os recursos de comunicação assíncrona da plataforma isto 

foi possível e implementado dem muitas dificuldades. 

Suporte da coordenação às atividades dos estudantes: 

Houve também a abertura de um canal de comunicação para que 

os estudantes pudessem relatar diretamente algum problema à 

coordenação. Assim as informações poderiam ser observadas 

tanto da parte dos estudantes quanto dos tutores, de forma que a 

coordenação tivesse uma visão mais ampla do processo. 

 

4.2 Receptividade por parte da equipe 
Inicialmente a equipe de tutores teve dificuldades em trabalhar 

com as diferenças entre suas metodologias. Ao permitir que todos 

visualizassem as turmas dos colegas, perceberam que alguns 

tutores a distância aumentaram significativamente o número de 

atividades de cada módulo e trabalharam baseados em projetos de 

aprendizagem junto aos seus alunos, por exemplo. Por um lado, 

isto os motivou a realizar um bom trabalho, porém também fez 

com que fosse necessário a criação de uma linha de base de 

atividades que serviu como base para todas as turmas.  

Muitas foram as propostas de inclusão no acervo do curso. Estas 

foram avaliadas pela coordenação didático-pedagógica e 

homologadas juntos aos demais tutores, que, a partir do 

conhecimento das novas atividades, repassaram aos seus 

aprendizes. 

Uma das propostas foi a utilização de simuladores. Apesar de ser 

um curso que trata de questões técnicas pouca prática é abordada. 

O curso não contempla a realização de aulas práticas que seriam 

bastante interessantes para o estudo de casos relacionados a 

instalação de sistemas operacionais e manutenção de 

computadores, por exemplo. Dois dos simuladores propostos e 

utilizados no curso podem ser visualizadas nas imagens a seguir. 

 

Figura 4. Simulador de montagem e manutenção de 
computadores [13] 

 

 

Figura 5. Simulador de instalação do sistema operacional 
Windows [12] 

Outra dificuldade encontrada foi a falta de domínio dos estudantes 

na utilização da língua inglesa, muito importante na área 

tecnológica por representar uma linguagem universal. Atualmente 

várias das questões relacionadas a tecnologia encontram-se 

somente nesta língua. Observando isto, um dos tutores propôs aos 

seus estudantes a realização de um curso gratuito de inglês online. 

Isto motivou os estudantes a procurarem sempre novas 

informações e as assimilarem de forma autônoma. Os próprios 

alunos encontraram também aplicativos móveis que facilitam na 

aprendizagem não só da língua inglesa, como também de outras 

línguas, como o espanhol e o italiano. 

4.3 Resultados 
Em 2013/2 o projeto Aluno Integrado aprovou 232 estudantes 

dentre os 800 matriculados. No semestre de 2014/2, apesar de 

todas as dificuldades encontradas, dentre elas, o não pagamento 

das bolsas dos estudantes até o presente momento, dos 600 

estudantes matriculados, 359 foram aprovados, o que representa 

um aumento na taxa de aprovação de 34% para 60%. Certamente 

isto se deve a maior expertise dos tutores a distância e da equipe 

do curso como um todo. 

Os estudantes de Engenharia e Ciência de Computação 

desenvolveram em suas atividades de mediação um senso crítico 

quanto a necessidade de profissionais capacitados para 
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ministrarem cursos na área de tecnologia. As atividades de 

docência realizadas foram imprescindíveis para o sucesso 

alcançado. Os estudantes formados no projeto atualmente 

trabalham em suas escolas em auxílio aos seus professores com os 

conhecimentos adquiridos. Muitos conseguiram estágios 

remunerados e alguns montaram até seus próprios negócios. O 

curso serviu não só como salto inicial de suas vidas profissionais, 

mas também como fator social importante ao possibilitar que os 

estudantes desenvolvessem atividades em suas escolas ao invés de 

se envolverem em atividades ilícitas.  

5. CONTINUIDADE DO TRABALHO 
Após as duas edições já realizadas do curso Aluno Integrado, há 

atualmente um cadastro de reserva com cerca de 300 alunos 

matriculados para a realização do curso. Há também outros 

projetos em andamento para proporcionar novos cursos nas áreas 

de tecnologia para estudantes de diversas faixas etárias, como por 

exemplo: 

• Conceitos básicos de programação de computadores 

para estudantes do ensino fundamental; 

• Robótica computacional; 

• Sistemas embarcados com soluções em hardware livre 

(Arduino). 

Contaremos certamente com o corpo de tutores com os quais já 

trabalhamos e precisaremos formar mais mediadores para estes 

novos projetos. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O estudo aqui realizado constou da observação e aplicação da 

filosofia piagetiana em um curso tradicional, apesar da 

modalidade a distância. A filosofia de trabalho é independente da 

modalidade de ensino. O curso Aluno Integrado, apesar de possuir 

natureza inovadora, possuía métodos de aprendizagem 

tradicionais, voltados para a sala de aula. O próprio e-Proinfo, 

Ambiente Virtual de Aprendizagem utilizado, simula uma escola 

tradicional. Por estes motivos, encontramos dificuldades na 

implantação de novos métodos, baseados nas interações entre os 

participantes do curso e seus elementos, bem como na 

aprendizagem baseada na realização de atividades construtivas, 

independente dos módulos presentes no curso. A utilização de 

simuladores é um bom exemplo disto. 

Não alcançamos, todavia, a totalidade das aprovações dos 

estudantes matriculados. Fato devido a fatores diversos como 

indisponibilidade de Internet em algumas localidades mais 

remotas. Estas informações foram devidamente consolidadas e 

enviadas à Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo 

para o aprimoramento contínuo da infraestrutura de suas escolas. 

Por fim, vários dos estudantes formandos em Engenharia e 

Ciência de Computação envolvidos hoje cursam seus mestrados 

interessados no desenvolvimento de seus conhecimentos e têm 

interesse em desenvolver novos projetos de mediação. 
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ABSTRACT 
The possibility to model many physical events through the use of 

computers turned simulators into a widely used tool in research, 

teaching and training. The use of simulators in teaching-learning 

robotics gives students complementary ways for practicing 

theoretical concepts learnt in the classroom. Many simulators 

have been developed, but only a few papers have investigated the 

effects of using simulators in the teaching-learning process. In this 

paper a Systematic Literature Review (SLR) was performed 

aiming to investigate which methods are used to evaluate 

simulators educational impact and what are the educational 

features present in such systems. Based on the SLR data analysis, 

a set of most frequent educational features were found which 

include Foward Kinematics, Tasks, Scenes with various objects, 

Programming language, Modeling/Designing and, Inverse 

Kinematics. This SLR found that the most popular assessment 

method is questionnaires of usability and motivation and only a 

few researchers based their assessment on the students 

performance while programming and operating real robots. It was 

made clear that more extensive research on the impacts of using 

robot simulators is needed in order to better understand the 

relationship between learning issues and simulators features. 

Categories and Subject Descriptors 
J.2 [Computer Applications]: Language Constructs and Features 

– abstract data types, polymorphism, control structures.  

General Terms 
Algorithms, Measurement, Performance, Design, Experimentation, 

Human Factors, Languages, Theory, Verification. 

Keywords 
Education, Industrial Manipulators, Virtual Reality, Robotics, 

Simulation, Simulator, Training. 

1. INTRODUCTION 
Simulators are a viable and cheaper way to provide practical 

lessons. The practices carried out in the laboratory help in 

understanding the contents taught in lectures. Nevertheless, only a 

few robotic physical laboratories are available for the students at 

universities and schools. Simulators have been consolidated as a 

popular tool for training, teaching and research. The possibility to 

model many physical events using computers turned simulators 

into a widely used tool in research, teaching and training. An 

advantage of using simulators is the possibility of several students 

to perform a given task at the same time. Other advantages are 

more flexible timetable practices according to the student’s 

availability. 

Amid the growing number of applications of simulators in 

education and training arises the need for validating these tools. A 

possible validation methodology is to use a given teaching 

methodology in virtual and real robotic systems in different 

groups of students, and conduct a research on performance, 

acceptance and satisfaction of students [16]. 

Some studies on the impact of simulators in the teaching-learning 

process achieved good results: Koh et. al. [1] carried a research 

based on the Self-Determined Theory (STD) to investigate the 

impact of using simulators in teaching how to operate a turning 

machine. It was concluded that basic psychological needs are met 

through the use of simulators, enhancing the intrinsic motivation 

and encouraging learning in general. The study developed by 

Corter at. al. [2] compared the learning outcomes obtained 

through remote labs, simulated and hands-on laboratory. They 

demonstrate that simulated Labs have learning results very similar 

to those obtained through remote laboratories or hands-on 

laboratories. Similar results were obtained by Tzafestas et. al. [3] 

when comparing the results of simulated, remote and real 

laboratories, giving evidences regarding the validity of using 

simulators in teaching robotics. 

Validating a simulator as a learning tool, however, is a very length 

process and not all studies perform such rigorous assessment. This 

systematic literature research (SLR) intended to map robotics 

education-related studies about simulators and to identify methods 

used for assessing their educational impact and main features. 

2. RESEARCH METHODOLOGY 
The methodology of a systematic literature research (SLR) used in 

this paper differs from conventional literature research by making 

use of a systematization [4]. SLR has the goal of making possible 

the replication of results obtained by those who have access to a 

research protocol. The research can be divided into three phases, 

that is, planning, processing and analysis, and synthesis [5]. 

During the planning stage, from April to May 2015, a systematic 

research protocol was developed whose items will be presented 

below. After the protocol was well defined, searches were carried 

out in seven Academic Search Engines (ASE) for journals and 

conferences. The papers were then filtered by exclusion and 

inclusion criteria previously defined in the research protocol. The 

remaining items were then used as the basis to develop of a SLR. 
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2.1 Objective 
The primary research question (PRQ) of this SLR is: What are the 

best practices and impacts on the teaching-learning process of 

using industrial robotics simulators? 

2.2 Secondary Objectives 
To answer PRQ the following secondary questions (SQ) were 

defined: 

• Q1. What are the learning assessment practices used for 

validating robotic simulators? 

• Q2. What are the technological capabilities offered by 

educational robotic simulators? 

2.3 Inclusion Criteria (IC) 
Studies included in this SLR must contain the following elements: 

• IC1. Application of a simulator in teaching industrial robotics;  

• IC2. Use of simulators or virtual reality for robotic 

laboratories; 

• IC3. Studies on the educational and motivational impact of the 

use of simulators in training courses. 

2.4 Exclusion Criteria (EC) 
Will not be included in this SLR studies that have the following 

characteristics: 

• EC1. Application of simulators in teaching mobile robotics or 

surgical training or any other application of non fixed 

industrial robotics.  

• EC2. Works that do not show any kind of learning evaluation. 

• EC3. Work with no access to the full text. 

2.5 Search and Selection Strategies of 

Primary Studies 
In this research only works published in English will be 

considered. The selection criteria will be applied in three filtering 

stages: 

• F1. The first filter applied the EC for considering only the 

title, the abstract and the key words of the articles.  

• F2. The second filtering applied the EC considering the 

introduction and conclusion of the remaining papers of the 

first filter. 

• F3. In the last step of filtering a complete reading on the 

remaining papers of the previous steps in order to make sure 

that they conformed to selection criteria. Selected papers were 

used as the basis for a SLR data collection and analysis. 

2.6 Search String Development and Sources 
The search string was obtained grouping some keywords extracted 

from the research questions and from the IC and EC. The 

extracted keywords are:  

Robot, Industrial Manipulator, Simulator, Simulation, Virtual 

Reality, Education, Training, Teaching, Learning, Evaluation, 

Assessment, Mobile, Vehicle, Surgical, Surgery, Medic. 

These keywords were grouped using Boolean operator ORs , 

ANDs and parentheses to form a search expression. The first part 

of the string is (Robot* OR "Industrial Manipulator") is meant to 

return paper related with robotic applications. The second group 

(Simulator OR Simulation OR "Virtual Reality") is intended to 

restrict the research in terms of virtual reality or simulated 

applications. The third group (Education* OR Training OR 

Teaching OR Learning OR Evaluation OR Assessment) is meant 

to restrict the search to papers which the authors discuss the 

educational application or educational assessment of robotic 

simulator. All the three first groups where inspired by the research 

questions and inclusion criteria, the last group (Mobile OR 

Vehicle OR Surgical OR Surgery OR Chirurgical OR Medic*) 

was inspired in the EC and targets to exclude from the retrieved 

papers those whom discuss about medical and mobile applications 

and others not related to industrial robotics. The resulting research 

expression can be seen below: 

(Robot* OR "Industrial Manipulator")  

AND 

(Simulator OR Simulation OR "Virtual Reality") 

AND 

(Education* OR Training OR Teaching OR Learning OR 

Evaluation OR Assessment) 

AND NOT 

(Mobile OR Vehicle OR Surgical OR Surgery OR Chirurgical 

OR Medic*) 

Some of the keywords used the wildcard character asterisk (*), 

this wildcard is used to replace zero or more characters in a word 

producing a shorter search string, the words “robot” and 

“robotics” were replaced by a single word with a wildcard 

“robot*”, the same logic applies for “medic*” and “education*” 

cases. After the first search string development it was applied in 

some ASE and it was noticed that some other terms could be 

added to the EC keywords group due to its repetition on several 

medical and mobile application papers. The final string has the 

follow general form: 

(Robot* OR "Industrial Manipulator") 

AND 

(Simulator OR Simulation OR "Virtual Reality") 

AND 

(Education* OR Training OR Teaching OR Learning OR 

Evaluation OR Assessment) 

AND NOT 

(Mobile OR Vehicle OR Surgical OR Surgery OR Chirurgical 

OR Medic* OR Rehabilitation OR Vinci OR "DV Trainer" OR 

Gait) 

This string was applied to different ASEs but some of those did 

not support Boolean operators and parentheses when searching for 

titles, others had differences on implementing of parentheses and 

title searching, all these particularities required adaptations on the 

string for each ASE, however, its semantic semantic were 

maintained as equal as possible. For the purposes of this research 

the following ASES: ACM Digital Library (ADL), Google 

Scholar (GS); IEEE Explore (IEEE), Science Direct (SD), Scopus, 

Springer Link (SL) and Web of Knowledge (WOS). 

2.7 Summary and Results 
After filtering the papers retrieved by each of the ASE it was 

conducted a data extraction on the remaining studies. The 

obtained data collection was analyzed and organized in Tables 

and charts, a discussion on results was conducted to answer the 

PRQ and SQ. 

3. RESULTS OF FILTERING PROCESS 
The execution of searches, organization of results and selection 

process was carried out from May to June 2015. The Search 
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String was used in a search for titles only, this strategy has been 

used to reduce the amount of spurious results returned by search 

engines if considering full texts. However some of the ASE do not 

supported the use of strings when performing search for titles, 

thus a gross sum 794 papers were obtained from the seven search 

engines used. Excel™ Tables were used to filter the results 

retrieved by WOS and the Mendeley™ search tools to filter the 

results retrieved by SL. This process used (Robot * or "Industrial 

Manipulator") for filtering the titles thus reducing the total from 

794 to 413 articles. 

3.1 First Filtering Step 
During this step, the reading of the title, abstract and key words in 

order to identify papers that could be deleted based on the first 

two criteria for deletion. At the end of this stage were eliminated 

334 papers based on the first criterion of exclusion. 

3.2 Second Filtering Step 
The reading of the introduction and conclusion was performed for 

the application of the EC over the remaining papers from the 

previous step. A total of 69 were eliminated, 30 due to the first 

criterion, 26 due to second, and 13 due to the EC3. It is worth 

noticing however that this gross quantity does not consider 

duplicated papers. In the case of the third search criterion, for 

example, the 13 papers excluded result in only 6 papers after 

considering duplicated papers. 

3.3 Third Filtering Step 
A complete reading was performed on the ten remaining papers in 

order to certify their eligibility with respect to the EC, which 

eliminated two papers based on EC1 and EC2. At the end of the 

last filtering step, only eight papers remaining were selected. 

3.4 Results Analysis 
The next Figures illustrates several details of the filtering process. 

It can be observed that most of the papers were excluded in first 

filtering step based on the EC1 (Fig. 1a). As expected, about of 

80% of the papers were excluded at F1 (Fig. 1b). The relevant 

number of excluded papers shows the importance of performing a 

filtering process, the ASE are not capable of returning only the 

wanted papers. The Springer Link, for example, at the time of this 

research could not support the use of strings in the search for titles 

only (Fig. 1c). The Web of Science, despite allowing the use of 

strings, returned many results that were excluded in the first step 

of filtering, for example, many studies were able to attend the 

search string expression for titles however were medical 

applications. 

3.5 Selected papers  
Six of eight papers were computed by the IC1, which discuss the 

development of simulators for robotics courses. Only two of the 

selected papers discusses the implementation of a simulator for 

training, namely the work developed by Matsas et. al. [6-7]. Table 

1 lists the selected works indicating the reference, year of 

publication and the inclusion criterion adopted. 

3.6 Ad Hoc Inclusions 
In order to extend the coverage of the survey, a conventional 

literature research on Google Scholar and intuitive in Science 

Direct was conducted. Search were made using the strings 

"Educational Robotics", "Virtual Laboratory", "Simulated 

Laboratories" and "Learning Outcomes" the first ten pages of the 

results ordered by relevance where read. This process resulted in 

the inclusion of five articles. Table 2 lists the characteristics of the 

ad hoc selected papers such as Table 1. 

 

Figure 1 a. Excluded papers by exclusion criteria and filtering 

step.

 

b. Excluded papers by filtering step and ASE; 

 

c. Excluded papers by exclusion criteria and ASE; 

 

Table 1. Papers Selected via SLR 

Ref. ASE IC Year 

[10-11] 
GS IEEE Scopus WOS 1 2009 

ADL Scopus WOS 1 2014 

[8] Scopus 1 2011 

[12-13] 
Scopus WOS 1 2011 

Scopus WOS 1 2012 

[9] Scopus WOS 1 2013 

[6-7] 
GS Scopus 2 2013 

Scopus 2 2015 
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Table 2. Ad hoc papers selected 

Ref. ASE IC Year 

[3] GS 1 2006 

[14] GS 1 2011 

[19] GS 1 2011 

[16-17] 
SD 1 2011 

GS 1 2012 

4. CONTRIBUTIONS REVIEW  
To answer the PRQ an analysis of selected works was performed 

to investigate the educational features provided by simulators and 

which evaluation methodologies were used to measure the effects 

of the use of simulators on the teaching-learning process. The 

results of this analysis are and discussed in the the next sections. 

4.1  Virtual and Remote Robotic Laboratory 
Tzafestas et. al. [3] researched the differences in the mean scores 

obtained in a final test with a real robot by three distinct groups: 

group I was trained with a hands-on robotic station; group II used 

a remote station and; group III received training through a 

simulated laboratory (Fig. 3). 

Each group was divided into six groups of three to five students, 

each team received about 1 hour and 30 minutes training. All 

students received the same training and educational material 

differing only in the laboratory nature. The final test was 

conducted in a real robotic station and the students were told to 

program a pick-and-place task. During the test, an examiner took 

notes about students performances, quantity and type of mistakes 

they made (from pressing a wrong button to failing on 

programming or, even failing to implement the task correctly).  

The simple and operational mistakes were scored with 2 points 

and the conceptual mistakes with 5 points. The time taken to solve 

the test was also considered and scored in minutes. The lower the 

final score the better the performance since it is based on the time 

elapsed and taken mistakes (Fig. 4). 

The average total score for the groups I, II and III were 19.14, 

25.0 and 18.83 respectively, which means that the group trained 

with the simulated got an overall better result than the others. The 

only aspect that the real station training was superior to the 

simulated was the time, students that were trained with real 

devices were faster, however that difference is not statistically 

relevant. 

The remote station training students achieved the highest score at 

all the categories indicating a bigger difficulties to transfer the 

knowledge from the remote training to the real station if compared 

to the other groups. The author concludes that more studies are 

needed to understand the reasons for this difference but that can 

be partially explained by the greater motivation the simulator 

trained students showed leading them to have a better 

comprehension and performance in the final test.  

4.2 3D-RAS 
Sanguino & Márquez [12-13] developed an educational simulator 

called 3D-RAS (3D Robotic Arm Simulator) with the objective to 

help making more attractive and practical the teaching-learning 

process of serial robotic arms kinematics. The simulator was 

programmed using LabView, the main contribution of 3D-RAS is 

the possibility to simulate the forward and inverse work space 

volume of generic robotic arms (Fig. 5). 

The system was first applied between the years 2008 and 2009 to 

32 students and 14 teachers from the Robotics course of the 

Computer Engineering and Electronic Engineering degrees at the 

University of Huelva. A survey consisting of 17 questions using 

Likert scale was used to evaluate the contributions and 

capabilities of the system. The survey found that the initial 

knowledge level on Robotics was low (question 1). Teaching and 

learning of robotics was favored by the use of the system 

(questions 2-7). Graphical interface and easy of using it fostered 

the quick learning (questions 8-12). A high degree of satisfaction 

(questions13-16) and a high score in the general assessment 

(question 17). 

Another data brought by this research is the possibility the 

students had to choose between executing the tasks in a university 

lab or at home, 57.15% of the students opted for counting on the 

teaching support of professionals and the help of their classmates 

at the university, but 42.85% of the students used the system at 

home. After the first application the authors added a new 

educational feature to the system that made it possible to simulate 

surface and volume trajectories, the surface trajectories 

correspond to open curvilinear paths applied to robotic arms of 5 

DOF, the volume trajectories correspond to closed curvilinear Figure 3. Virtual laboratory user interface [3]. 

Figure 4. Mean scores in the final test [3]. 
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paths. The system was applied again between the years 2008 and 

2009, this time the survey counted with 38 students and 14 

teachers. The same 17 questions using Likert scale to evaluate the 

system. The Figure 5 shows a comparison of the students’ 

perception was applied in both the applications, the authors 

conclude that it follows the same tendency with slightly 

variations. On the second test 56.52% of the students opted for 

doing the exercises at the university laboratory and 43.47% used 

the system at home. From the research the authors concludes that 

the developed system achieved the objective of making it easier 

and more interesting to teach and learn robotic anthropomorphic 

arms kinematics. 

4.3 Beware of the Robot 
Matsas & Vosniaskos [6-7] that developed a training immersive 

simulator for collaborative works between a human and a robotic 

arm in industrial environments. The main objective of this system 

called beWare of the Robot (BOR) is to train operators in human-

robot interactions thus preventing accidents and increasing 

production.  

The system is based in the Kinetic™ technology allied to a virtual 

reality stereoscopic glasses apparatus, making the system 

immersive and highly interactive, the system creates an avatar to 

represent the user inside the virtual environment (Fig. 6). The 

authors applied the system in a group of 30 senior mechanical 

engineering students (between 21 and 31 years), sufficiently 

familiar with theoretical robotics and manufacturing systems. 

After ten minutes of an introductory exercise and six to eight 

minutes of tasks execution the users were submitted to a 42 

questions survey.  

Fourteen questions about participant’s personal information, level 

and experience, ten questions about immersion (I), presence and 

realism perceptions and eighteen questions about usability, 

effectiveness, tracking and interaction quality. A task execution 

video recording for posterior observation, and discussions with 

each participant was conducted to complement the system 

evaluation. About the immersion perception, the survey found that 

93% of the participants did not lose their concentration at all 

during the test. Large number of subjects felt like they were really 

moving an object with their hands, despite the fact that the object 

did not have physical mass, video observations confirm the above 

finding, although subjects were told that they should use one 

hand, 20% of them used both hands to grasp and carry the work 

pieces.  

It was also noticed that some users (17%) spontaneously closed 

their hands and/or fingers in order to grasp the parts (as they 

would have reacted in the real world); although they were told 

that, our system does not support fingers tracking. Concerning the 

system usability and effectiveness 76% of the participants replied 

that during the experiment they were feeling more as if they were 

participating in an amusing game. Only 10% of them encountered 

some difficulties during the initial detection and calibration 

process and 70% of subjects managed not to enter into the 

workspace (which was the potentially hazardous area). 

4.4 Simulator Development as Learning 
Methodology 
Cao et. al. [8] proposed that the development of robotic simulators 

is the solution for some educational robotics problems like, for 

example, the difficulty most students have to understand the 

complexity of the robotic systems and the lack in quantity of 

hands-on robotic laboratories. The author proposed a course for 

undergraduate electrical and mechanical engineering students 

composed of three phases, that is, modeling, developing a 

graphical interface and a PID (proportional integral and 

differential) controller for each robot joint. The students could 

choose a CAD software to model the links and joints of a PUMA 

6-DOF robot to be later imported in MATLAB™. 

In the second phase, the imported patch object must be used to 

develop the graphical user interface containing inverse kinematics 

(IK) and forward kinematics (FK) controllers. The final phase 

consists on designing a PID motion controller for each robotic 

joint using the robot dynamic model using MAPLE™ or 

Figure 5. First 5-Axis Puma560 forward workspace 
simulation, base in orange, shoulder in yellow, elbow in 

red, wrist in magenta, and gripper in cyan [12]. 

Figure 6.  View of avatar trying to take a board from the 
robot gripper [6]. 
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MATLAB™. In the presented work the authors did not perform an 

formal survey to evaluate the impact of his educational 

methodology but offered to the students assistance in presence for 

helping the students and also evaluate their performance and 

difficulties on fly. It reported a great enjoyment by the students 

during the development of the robotic simulators, also reported 

that helping the students to overcome their frustration on trying to 

implement the IK algorithms and controllers design is a key 

component for the success of the course methodology proposed. 

4.5 G-IRSTS versus IRSTS 
Lee et. al. [9] researched about students’ perception of using 

constructivist game-based simulator (G-IRSTS) compared to a 

conventional robotic simulator (IRSTS). The research was applied 

on undergraduate students, age 22 to 25, who had attended a 

formal course of automation and robotics.  

The same basic collections of educational features are present in 

both simulators. The difference is that G-IRSTS have a set of 

predefined work cells with interactive objects and manipulators 

composing missions that need to be accomplished by the student 

in order to progress, at Figure 7 shows G-IRSTS game dynamics. 

IRSTS allows a complete customization of the layout, using 

predefined machines, robots and objects available on it’s library 

or by using user-defined robotic model. After modeling the work 

cell the user develop a program and then simulate a given 

manufacturing process.  

The authors divided 120 students in two experimental groups, and 

each group was again divided in 6 classes of 10 students. The first 

group attended to the a course using the G-IRSTS system and the 

second used the conventional simulator. Each student was 

provided with a computer and unlimited time to complete the 

challenge/assignment and the survey administered after it. The 

author adapted an evaluation method of students’ attitudes toward 

science (TOSRA) to be applied to robotics courses (TORRA). The 

applied survey consisted of 38 Likert scale questions divided into 

computer simulation-based learning environment criteria and an 

attitude criteria based on TORRA. The criteria are negotiation, 

inquiry learning, reflective thinking, relevance, ease of use and 

challenge, each criteria had about 5 questions to assess the attitude 

of the students towards the simulation tool used.  

This survey found that the G-IRSTS was more effective as a 

learning environment than the IRSTS based on the attitude scores. 

The students who used the game based robotic simulator got 

higher scores in terms of negotiation, inquiry learning, reflective 

thinking and challenge and the same score the second group have 

got higher scores in terms of relevance, ease to use and attitude 

towards robotics. 

4.6  VCIMLAB 
Hashemipour et. al. [14] states that most comercial industrial 

robotics simulators are too sophisticated for educational purposes 

and require high computer knowledge raising the need for 

educational simulators development. A Virtual Computer 

Figure 7. Game based simulator task flow [9].              
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Integrated Manufacturing Laboratory (VCIMLAB) module was 

developed to integrate other engineering virtual modules. 

VCIMLAB contains programmable industrial robots, Computer 

Numerical Control machines, quality control systems and other 

industrial automated machines (Fig. 8).  

A set of experiments to evaluate the educational impact of the 

VCIMLAB was designed and applied once a semester between 

the years 2003 and 2007 with a total of 80 undergraduate students 

participants from the Mechanical Engineering course of the 

Eastern Mediterranean University. The evaluation happened in 

two stages, at the first stage, students were asked to use 

VCIMLAB to complete a given task. Typical tasks were, for 

example, operating robot arms, picking parts, recording positions 

and writing robot programs for automated manufacturing 

operations.  

At the second stage, the students were taken to a real laboratory 

asked to do the same tasks using the real hardware. At the end, the 

students are given a lab quiz in order to test their understanding of 

the experiment and a usability evaluation survey. This survey was 

based in the Software Usability Measurement Inventory (SUMI) 

[15], consisting in 50 questions divided into five subscales, 

namely, efficiency, affect, helpfulness, control, and learn ability. 

According to these scales, a system that achieves a score in the 

range of 40 to 60 is comparable in usability to most of successful 

commercial software products. VCIMLAB got was well evaluated 

in all the scales, with a global score of 48, with the minimum 

score of 46 at control and maximum of 60 in learn ability, which 

indicates a great quality in the system.  

Figure 9 shows some selected results that indicates a positive 

impact over the learning process by motivating the students and 

presenting a relevant knowledge transfer from virtual to real 

laboratories. 

4.7 SGRobot 
López et al. [10-11] applied simulators to Industrial Engineering 

Masters degree students. The system is composed of two 

software, the first: RobotScene (Fig. 10) is an environment for 
designing work cells and; the second SGRobot is a simulator of 

the previously designed work cell. 

Authors argue that students should read, write, discuss, or be 

engaged in solving problems, do more than just listening. 

According to authors the use of simulators gives students the 

possibility to autonomously explore the system and thus, learn 

more effectively. Authors also defend the use of simulators to 

help model robots, design its control system, and practice to 

obtain programming skills. 

Final test was applied to the students at the end of the course and 

mean scores obtained was a measure of success on the application 

of his educational methodology. The mean final test score of 

students between the years 2003 and 2009 was taken. Students 

could choose not to take the exam in case one felt not comfortable 

to, which brought uncertainties over the results obtained. 

The survey found that 23% of the students from Control and 

Programming of Robots course got an A grade, 34% got B, 18% 

got C, 24% opted not to take the exam, and 1% of the students got 

a D grade. Similar results were obtained at the Industrial Robotics 

course with 16% of the students getting an A grade, 44% got B, 

30% got C and 10% opted not to take the exam. 
Figure 8.  VCIMLAB training module [14]. 

Figure 9.  VCIMLAB usability evaluation [14]. 

Figure 10. Example of robot modeling using RobotScene 

[10]. 
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A survey on 50% of the students about the time they expended on 

practical, theoretical and project activities was performed. The 

survey found that the students expended 35% of their time (50h) 

studying theory, 30% (43h) using simulators for practical 

activities and 35% of the time working of their final project. 

These results stress the importance of the simulators in the leaning 

process. 

4.8  RobUALab 
Jara et. al. [16-17] states that simulated laboratories should be 

used as an initial experimentation and a first contact with the 

robotic systems and propose the integrated use of simulated and 

tele-operated laboratories. The authors developed RobUALab and 

used it in a blended-learning method between the years 2009 and 

2010 in the Automatics and Robotics subjects of Computer 

Science Engineering degree at the University of Alicante (UA). 

RobUALab has virtual, remote and augmented reality (AR) 

capabilities to simulate an anthropomorphic robot arm with 6-

DOF to pick and place tasks with a turning table (Fig. 11). 

The blended method use different resources for the face-to-face 

interaction as theoretical lectures and problems, textbooks, 

seminars, conventional tutorial classes, and practical exercises 

where students experiment with the real plant in-situ. Exercises 

are based on both supervised remote and simulated hands-on 

experiments using RobUALab and real laboratory setups. The 

practical exercises were organized in four virtual and remote 

experiences. The first three had several theoretical concepts such 

as kinematics, path planning, dynamics and programming. A total 

of 50 students used the system and were asked to answer a 

satisfaction survey composed of 19 questions using Likert scale.  

The research found that 36% of the students were completely 

satisfied and 46% were satisfied with the system, 52% found it 

better than the traditional learning methods, 90% found the system 

easy to use, 38% and 30% considered the system’s quality good 

and very good respectively. 80% thought the system is suitable for 

the learning of relevant concepts. 44% consider questions to 

teacher the most important learning source, 22% consider it’s the 

simulation, 20% consider the documentation and 14% found to be 

present at a real laboratory to be more important learning source. 

Using the Easy Java Simulations, an open-source tool developed 

in Java [18], RobUALab was extended to add remote synchronous 

collaboration (RSC) between teacher and students (Fig.12). The 

system was also applied in the Computer Science Engineering 

degree at UA, in Computer Process Control and Robots and 

Sensorial Systems subjects and was applied 25 students. The 

application methodology was divided at Practical lessons at the 

University and Practical lessons through the Internet. The first 

phase give students opportunity to learn how to use the 

collaborative system and solve any doubts they could have. 

During the remote lessons, teachers helped students using the 

collaborative system to operate the robot and Skype for video 

conference. 

After the lessons the students answered a survey of nine questions 

divided into three issues: three questions about the suitability of 

the system for learning relevant control and robotic concepts; 

three questions about the collaborative system functionality and; 

three questions about the effectiveness of the synchronous 

collaboration in the learning process. 

The survey found that 64%, 52% and 48% of the students strongly 

agreed with the three survey issues, a comparison with the 

average marks obtained by the students using no collaborative 

systems in past years found an increase of 13% in the number of 

students which got an A mark, and a 9% increase in the B marks. 

4.9  AutomatL@bs 
Vargas et. al. [19] developed a framework for a complete network 

of automatic control web-based laboratories called 

AUTOMATL@BS (Fig. 13), it was used to integrate under the 

same system the virtual and remote laboratories from the 

University of Alicante and the University for Distance Education 

(UNED). The system grouped the tank, motor (Fig. 14) and heat 

flow control virtual and remote laboratories developed at UNED 

and RobUALab from UA.  

Other universities can submit a request to join the virtual and 

remote laboratories consortium, to join the consortium the 

requesting must develop a remote and a virtual laboratory in 

LabView or C code and a client framework in EJS, the only 

requirement is a Java-compatible web browser to access the 

system.  

A total of 120 students from seven different universities, which 

participated in the project, used the system. The test was divided 

Figure 12.  RobUALab.EJS - View of a collaborative 
operation between teacher (up) and student (bottom) on a 

virtual and remote laboratory [17]. 

Figure 11.  RobUALab - Programming the virtual 
environment of a pick-and place operation [16]. 
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in two phases, in first phase, called PRE-Labs, the students were 

given lessons on how to use the system until they could operate it 

fluently, in the second phase, called Labs, students received 

access to execute programming tasks in the virtual laboratory.  

Once the students performance in the simulator is evaluated as 

satisfactory by the teachers it is allowed to access the remote 

laboratory. To get a feedback on student’s perception of their 

learning experience it was applied a survey very similar to the one 

applied by Jara et. al. [17] compounded of five questions about 

the system technical and structure quality and five questions about 

the learning experience and usability. The survey found that 19% 

of the students where satisfied and 69% very satisfied towards the 

system, 33% think the simulated laboratory is very good, 48% 

think it is good and 15% think its acceptable.  

About the remote laboratory 25% think it is very good, 38% think 

it is good, 25% think is accepTable, 10% think it is bad, and 2% 

think it is very bad. In the students opinion the most important 

learning resources are the documentation for 18%, questions to 

the teacher for 44%, the simulation for 27% and the remote access 

to the plant for 11% of the students.  

Bad results obtained in the satisfaction of some itens was found to 

be due to the fact the students did not an opportunity to work 

directly with the actual equipment, to solve this a blended learning 

methodology should be applied giving the students a first contact 

with the control and robotic stations before the virtual and remote 

sessions. The authors points that a probable reason for bad 

evaluation of the remote laboratories was the internet connection 

quality, some of the students had their experiences using old dial 

up connection causing the system to respond slowly, a 

512kbps/128kbps connection returned satisfactory results. The 

authors conclude also that the system documentation and the 

teachers instructions are essential for a good learning experience. 

5. DISCUSSION 
In the next subsections, systems educational features and 

educational assessment methods are summarized and discussed 

from hypothesis are formulated to answer primary and secondary 

research questions. 

5.1  Educational Impact Assessment 
This research found essentially two assessment methods, namely, 

the satisfaction or usability survey and the performance 

assessment. Most of the usability or satisfaction surveys did not 

follow a  survey design methodology, or else, the methodology 

applied was not reported in the paper.  

There are, nonetheless, two exceptions, the Test of Robotics-

Related Attitudes (TORRA) applied by Lee et. al. [9] and the 

Software Usability Measurement Inventory (SUMI) developed by 

Kirakowski & Corbett [15] applied by Hashemipour et. al. [14]. 

The  survey design used in TORRA was adapted from the early 

developed Test of Science-Related Attitudes (TOSRA) a 70 

questions using Likert scales survey published by Fraser [10] in 

1978 aiming to assess attitudes like enjoyment of science lessons, 

leisure interest in science, and career Interest in Science. TORRA 

is intended to measure negotiation, inquiry learning, reflective 

thinking, relevance, ease of use and challenge through 38 

questions using Likert scales. 

SUMI was published in 1993, it was developed on the basis of 

CUSI (The Computer User Satisfaction Inventory) [20] by 

examining it and extracting further subscales, resulting in 50 

questions using likert scale that aims to measure affect, efficiency, 

helpfulness, control and learnability. 

Both TORRA and SUMI have validity studies published. All the 

other authors designed their surveys based on their own know-

how and past experiences on assessing usability and satisfaction. 

From the authors whom used a knowledge test to evaluate the 

educational impact of using the proposed simulators only 

Tzafestas et. al. [3] designed a practical test to systematically 

score the students performance based on the mistakes they took 

during the test. The other two authors based theirs assessment on 

the students marks and informal feedback during the courses 

[8][10-11]. 

Nonetheless, out of 13 selected papers, ten used surveys thus it 

can be conclude that the Likert scale survey is certainly the most 

popular assessment method among the studied authors. 

5.2  Educational Features 
Table 3 presents educational features of each simulator and the 

educational assessment method used in order to understand how 

these characteristics are distributed among the different systems. 

Simulator are ordered by feature quantities and EF are ordered by 

importance, based on the repetition they show among the systems. 

The only feature present in all simulators was FK. Predefined 

tasks like, for example, pick-and-place or welding tasks (T), the Figure 13.  AutomatL@bs project homepage  [19]. 

Figure 14.  View of UNED DC motor remote control 

laboratory [19]. 
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existence of interaction between the robotic arm and different 

objects in the environment (Scene), the possibility of 

programming the robotic arm (P) were present in most systems. 

Other educational features found are the immersive environment 

(IE) with use of virtual reality glasses, IK, the employment of 

body dynamics for a more realistic robot model (D), collision 

detection (C), the trajectory and workspace volume simulation 

(TWS), the remote collaboration system (RCS), the use of 

augmented reality on remote robot operations (AR), the 

possibility to model or design the robot and the work the cell 

(M/D), the educational assessment methodology used 

(Assessment) and the total of educational features present (TEF).  

From the information presented in the Table 3, one can see that 

there are some features that can be considered essential due to the 

frequency that these features are present among the simulators. 

Important resources are forward kinematics, predefined tasks, 

existence of interaction between the robotic arm and different 

object, possibility of programming the robotic arm, possibility to 

model or design the robot and the work the cell, inverse 

kinematics and body dynamics, this group can be considered as a 

essential set of features for an educational robotic simulator. 

However none of the presented simulators has all these six 

features indicating a possibility for a future simulator 

development. Some features are unique to a few simulators such 

as the TWS developed by Sanguino et. al. [12-13] and the 

immersive environment developed by Matsas et. al. [6-7].  

6. CONCLUSIONS 
This paper performed a SLR on seven academic search engines 

and found 794 papers in the context of educational robotic 

simulators. After filtering and the inclusion of papers found ad 

hoc, 10 simulators were selected. These simulators were actually 

use as an educational tool. Features regarding simulator functions 

and assessments were mapped from these papers.  

It was found that 3D environments and Forward Kinematics are 

the always present features. There are six most used simulation 

features: Tasks; Scenes; with various objects; Programming 

language; Modeling/Designing and; Inverse Kinematics. 

Nevertheless, most complete of simulators offer only two thirds 

all features found. 

Most papers performed assessment over simulators use in the 

educational setup and the use of  questionnaires were the most 

frequent instrument. These questionnaires however, measured a 

variety of aspects including satisfaction and usability, for instance. 

Performance on the real robot, suitability of the simulators as 

educational aid, knowledge scores, learnability and amusement, 

were also assessed.  

Nevertheless, there is a consensus among reviewed authors that 

simulators should be favored against conventional classes or 

remote labs or, at least, be presented as an optional 

complementary material. 

It was also found that assessments have not been done extensively 

in order to gather statistically relevant findings. In addition, no 

pedagogical approach seemed to be of concern to authors. 

Therefore, more research and assessment should be performed in 

comparison to teaching-learning theories. In doing so, a more 

clear understanding of the impacts of robot simulators as an 

educational aid will be achieved. 
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ABSTRACT 
This paper describes an educational videogame development 

process. The videogame allows learning tables and developing 

multiplication visualization skills. For this, we considered a model 

of software development, proposed by Sánchez, Espinoza, 

Carrasco, & Garrido (2012) [6]. We also considered, as a didactic 

referent, a deck of playing cards created by Professor Hiroshi 

Tanaka. We described what we did in these following steps: 

definition of mathematical skills and software engineering, with 

focus on a description of usability evaluation. We also describe 

what we are planning to do in a next stage of impact evaluation. 

By using this game, students will develop a solid understanding of 

multiplication that will help them in acquiring further learning in 

different axes of math curriculum. 

 
RESUMEN 
El presente trabajo describe el proceso de desarrollo de un 

videojuego con fines pedagógicos para el aprendizaje de las tablas 

de multiplicar y el desarrollo de habilidades para visualizar la 

multiplicación. Para esto se tomó como base el modelo de 

desarrollo de software propuesto por Sánchez, Espinoza, 

Carrasco, & Garrido (2012) [6], y como referente didáctico, un 

juego de cartas ilustradas, creado por el profesor japonés Hiroshi 

Tanaka. Se describe lo realizado en las etapas de definición de las 

habilidades matemáticas, y la ingeniería de software, con énfasis 

en una descripción de la evaluación de la usabilidad. También se 

describe lo que se proyecta realizar en una futura etapa de 

evaluación de impacto. Gracias al uso de este videojuego los 

estudiantes desarrollarán una sólida comprensión de la 

multiplicación que les servirá en la adquisición de aprendizajes 

futuros en diferentes ejes del currículo de Matemática. 

Keywords 

 
Videogame, mathematics, multiplication tables, visualization 

skills, educational software development. 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El enfoque actual de la Matemática a nivel internacional hoy en 

día se centra en el desarrollo de habilidades que permitan la 

resolución de problemas. En nuestro país el énfasis está puesto en 

favorecer el razonamiento matemático, la adquisición de 

conceptos básicos sólidos para favorecer la comprensión, la 

resolución de problemas a partir de situaciones concretas, la 

aplicación de una propuesta didáctica que va de lo concreto a lo 

pictórico y a lo simbólico, y en el desarrollo de habilidades del 

pensamiento y de conceptos matemáticos de manera integrada [9]. 

La multiplicación y la división están presentes en el currículo 

desde niveles muy tempranos de la educación básica, asociados a 

la realización de acciones concretas, como “repetir una cantidad 

de elementos, repartir equitativamente, agrupar elementos 

considerando una cantidad establecida y combinar” [4].  Estas 

acciones constituyen un primer paso para la comprensión de la 

multiplicación y la división. El siguiente paso en el aprendizaje de 

la multiplicación por números naturales es el estudio de las tablas 

de multiplicar. 

Por lo expuesto en el primer párrafo, el aprendizaje de las tablas 

de multiplicar no debiera reducirse a la mera memorización, aun 

cuando el uso de la memoria sea en este caso imprescindible. 

Según Isoda & Olfos (2009) [2], los aprendices no deben solo 

memorizar las tablas como si fuera una cantaleta, sino que se 

debiera promover el desarrollo de actividades en las cuales 

puedan descubrir el alineamiento hermoso de los números que 

conforman las respuestas de las tablas de multiplicar. Además, el 

proceso debería tender al descubrimiento de las relaciones 

numéricas de múltiplos a partir del trabajo con patrones [8], 

empleando el razonamiento matemático y formando un sólido 

concepto de multiplicación que facilite el posterior aprendizaje de 

la división por medio de la resolución de problemas en soluciones 

concretas, y a través de la aplicación de una estrategia didáctica 

que considere el trabajo con material concreto, pictórico y 

simbólico. 

 

2. EL APRENDIZAJE DE LA 
MULTIPLICACIÓN Y SUS RECURSOS 
DIDÁCTICOS 
 

Para llevar a cabo el proceso de aprendizaje de la multiplicación, 

existe una variedad de recursos, ya sea material concreto o digital, 

y que está disponible para que los profesores puedan llevar a 

implementar la enseñanza de la multiplicación y promover el 

aprendizaje de las tablas. En nuestro currículo se fomenta el uso 

de materiales tales como matrices de puntos, matrices en hojas de 

cálculo, tablas para colorear patrones, el uso de diagramas de filas 

y columnas, dominós de multiplicaciones, juegos de memorice y 

tarjetas con multiplicaciones. 
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Figura 1.  Ejemplo de material didáctico tradicional 
para el aprendizaje de las tablas: Naipes de multiplicaciones. 
 

En Japón, es común para la enseñanza de la multiplicación el uso 

de tarjetas o naipes junto con el uso de libretas para el registro de 

logros. También se utiliza el tipo de tarjetas que tiene la 

multiplicación por un lado y el resultado por el otro. Sin embargo, 

con el solo uso de este tipo de tarjetas no se llega a un 

entendimiento de su significado, ni es posible la formación de una 

imagen de las fórmulas [3]. El profesor Hiroshi Tanaka, creó unas 

cartas para el aprendizaje de la multiplicación en que es posible 

encontrar figuras de las expresiones, permitiendo formarse una 

imagen de las cantidades [3]. En estas cartas se han puesto figuras 

de un arreglo por filas y columnas en el lado de la fórmula. Las 

figuras que representan un grupo están rodeadas por un marco, 

con la finalidad de hacerlas fáciles de entender. En estas cartas, el 

grupo representa el multiplicando (lo que en Chile sería el 

multiplicador). Las columnas representan el multiplicador (en 

Chile, el multiplicando), cada una con el mismo número de 

círculos (el número de colores que hay). Por el reverso, se ha 

puesto la silueta del arreglo, y el número que corresponde a la 

respuesta. 

De esta forma, los niños pueden comprender, por ejemplo, que el 

producto 24 existe dentro de las tablas de multiplicar como 

rectángulos que tienen diferentes formas: 3x8, 6x4, 8x3, 4x6, etc. 

Según su creador, éstas “son cartas de multiplicar ambiciosas, que 

permiten desarrollar una rica sensibilidad numérica, haciendo que 

números y expresiones, formas y cantidades, encajen. Jugando 

con estas cartas pueden aprenderse las tablas de multiplicar de una 

forma divertida y casi sin darse cuenta” [3]. 

 

Figura 2.  Cartas de tablas de multiplicar ilustradas del 
profesor Tanaka. 

3. LA IMPORTANCIA DE LA 
VISUALIZAR LA MULTIPLICACIÓN 
 

Desarrollar sólidamente la habilidad de visualizar la 

multiplicación, no solo ayuda a memorizar las tablas de 

multiplicar. También tiene influencia en una serie de aprendizajes 

posteriores que están relacionados con la multiplicación de forma 

directa, tales como la comprensión de la formación de patrones, e 

incluso relaciones geométricas y algebraicas. Algunos de los 

objetivos de aprendizaje del currículo chileno, relacionados con la 

comprensión de las tablas, son los siguientes: 

 

Tabla 1. Objetivos de aprendizaje de los programas de estudio, 
relacionados con la comprensión de las tablas de multiplicar. 

(Ministerio de Educación [8]) 

Curso Objetivo de aprendizaje 

3° básico Demostrar que comprenden las tablas de multiplicar hasta 10 

de manera progresiva:  

- Usando representaciones concretas y pictóricas. 

- Expresando una multiplicación como una adición 

de sumandos iguales. 

- Usando la distributividad como estrategia para 

construir las tablas hasta el 10. 

- Aplicando los resultados de las tablas de 

multiplicación hasta 10 x 10, sin realizar 

cálculos. 

- Resolviendo problemas que involucran las tablas 

aprendidas hasta el 10. 

3° básico Demostrar que comprenden la división en el contexto de las 

tablas de hasta 10 x 10: 

- Representando y explicando la división como 

repartición y agrupación en partes iguales, con 

material concreto y pictórico. 

- Creando y resolviendo problemas en contextos 

que incluyan la repartición y la agrupación. 

- Expresando la división como una sustracción 

repetida. 

- Describiendo y aplicando la relación inversa 

entre multiplicación y división. 

- Aplicando los resultados de las tablas de 

multiplicar hasta 10x10, sin realizar cálculos. 

3° básico Generar, describir y registrar patrones numéricos, usando 

una variedad de estrategias, de manera manual y/o con 

software educativo. 

4° básico Demostrar que comprenden la multiplicación de números de 

tres dígitos por números de un dígito: 

- Utilizando estrategias con o sin material 

concreto. 

- Utilizando las tablas de multiplicación. 

- Estimando productos. 

- Usando la propiedad distributiva de la 

multiplicación respecto de la suma. 

- Aplicando el algoritmo de la multiplicación. 

- Resolviendo problemas rutinarios. 

4° básico Demostrar que comprenden el concepto de área de un 

rectángulo y de un cuadrado: 

- Reconociendo que el área de una superficie se 

mide en unidades cuadradas. 

- Determinando y registrando el área en contextos 

cercanos. 

- Construyendo diferentes rectángulos para un 

área dada para mostrar que distintos rectángulos 

pueden tener la misma área. 

5° básico Aplicar estrategias de cálculo mental para la multiplicación: 

- Doblar y dividir por 2 en forma repetida. 

- Usando las propiedades conmutativa, asociativa y 

distributiva. 

5° básico Descubrir una regla que explique una sucesión dada y que 

permita hacer predicciones. 
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4. SOFTWARE PARA LA ENSEÑANZA DE 
LAS TABLAS: “VISUALIZANDO LA 
MULTIPLICACIÓN” 
 

Para reparar la falta de un material digital cuyo objetivo sea la 

visualización y comprensión de las tablas de multiplicar, y no solo 

su memorización, se desarrolló un videojuego para estimular la 

visualización y comprensión de la multiplicación, junto con la 

motivación intrínseca de los estudiantes por el aprendizaje de las 

tablas, la curiosidad, el interés por la Matemática y la 

perseverancia, todas estas actitudes requeridas en los programas 

de estudio de la educación básica. El juego tomó la idea de las 

cartas del profesor Tanaka [3], creando un software interactivo 

para el aprendizaje gradual de las tablas. 

Para la elaboración del software propuesto se tomó como base el 

modelo de desarrollo de software presentado por Sánchez, 

Espinoza, Carrasco, & Garrido (2012) en [6]. Este modelo fue 

adaptado por los autores, del modelo original presentado en [7], el 

cual conforma un ciclo iterativo compuesto de: una etapa de 

definición de habilidades, ingeniería de software y evaluación de 

impacto [6]. Este modelo fue adaptado a las características 

particulares de este proyecto, dando como resultado lo presentado 

en la figura 3. A continuación se detalla el proceso realizado en 

cada etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Ciclo iterativo de desarrollo de software, 
adaptado de Sánchez, Espinoza, Carrasco, & Garrido, 2012. 
 
4.1 Definición de habilidades 
 

Para definir las habilidades a desarrollar por los estudiantes a 

través de la interacción con el software, se tomó como punto de 

partida las habilidades mencionadas en los programas de estudio 

de la asignatura de Matemática que pudieran ser puestas en 

práctica para el aprendizaje de la multiplicación y en específico, 

de las tablas de multiplicar.  

Una de las habilidades que sirven para el desarrollo de la 

comprensión y visualización de la multiplicación, y que ha sido 

precisada en los programas de estudio de la educación básica, 

tiene que ver con emplear diversas estrategias para resolver 

problemas, ya sea a través de ensayo y error, o aplicando 

conocimientos ya adquiridos [8]. En el caso del juego creado por 

el profesor Tanaka, el problema está en descubrir una forma de 

“adivinar” de forma certera, ya sea el resultado (reverso) o 

fórmula (cara) de una multiplicación. Otra de las habilidades 

guarda relación con descubrir regularidades matemáticas (por 

ejemplo, patrones como múltiplos), o transferir una situación de 

un nivel de representación a otro (por ejemplo, de lo pictórico a lo 

simbólico) [8]. En el caso de las cartas, la transferencia es de un 

nivel pictórico a simbólico. 

Además de las habilidades, también se han considerado una serie 

de actitudes que se quiere fomentar, las cuales han sido tomadas 

de los programas de estudio de la educación básica. Éstas son: 

“Manifestar curiosidad e interés por el aprendizaje de la 

matemática; manifestar una actitud positiva frente a sí mismo y 

sus capacidades; y demostrar una actitud de esfuerzo y 

perseverancia.” [8] 

 

4.2 Evaluación de impacto 
 

Luego de finalizar el proceso de diseño del presente software, al 

cual está dedicado el presente trabajo, se llevará a cabo una 

evaluación del impacto que tendrá el programa en la adquisición 

de las habilidades anteriormente mencionadas. Para eso se 

aplicará un diseño cuasi experimental de investigación. Se 

trabajará con una muestra probabilística estratificada y por 

racimos: se investigará a estudiantes de 3° básico (curso en que se 

encuentra en pleno desarrollo el aprendizaje de las tablas de 

multiplicar) de establecimientos municipales y particulares 

subvencionados.   

La variable dependiente corresponderá a las habilidades de 

visualización de las tablas de multiplicar. También se considerará 

como variable dependiente las actitudes a fomentar para la 

asignatura de Matemática.  

Se aplicará un diseño con preprueba-postprueba y grupo de 

control. En primera instancia se aplicará la preprueba, tanto al 

grupo que recibirá el tratamiento experimental como a un grupo 

control.  

A continuación, con el grupo experimental se trabajará en base a 

un diseño de clases, correspondiente en la enseñanza tradicional 

de las tablas de multiplicar, en conjunto con el uso del programa 

al inicio de las clases, manipulado por el docente a cargo, 

trabajando con la totalidad del grupo curso. También se 

consideran sesiones en el laboratorio de computación para que los 

aprendices interactúen con el programa de forma individual o en 

parejas. El grupo control solo recibirá enseñanza tradicional de las 

tablas de multiplicar. 

Luego del tratamiento experimental, a ambos grupos se le aplicará 

una postprueba, para medir el comportamiento de la variable 

dependiente. 

 

4.3 Ingeniería de software 
 

Continuando con lo sugerido en el modelo propuesto por 

Sánchez, Espinoza, Carrasco, & Garrido (2012)[6] en el diseño 

del software, se aplicó las 5 capas de desarrollo de sistemas: 

Apresto, Análisis, Diseño, Implementación y Evaluación. A 

continuación se describe lo realizado en cada una de estas fases. 

4.3.1 Fase de apresto 
 

En esta fase, en primer lugar se procedió a determinar las 

habilidades a desarrollar, y las actitudes para fomentar a través del 
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uso del software. Para ello se hizo una revisión bibliográfica y 

selección de habilidades de los programas de estudio de 

Matemática para la educación básica. Como resultado se obtuvo 

un listado de habilidades mencionadas anteriormente. Lo mismo 

se hizo para determinar las actitudes. 

A continuación se exploraron las opciones de tecnologías 

disponibles, a través de un proceso de búsqueda y análisis. Como 

resultado se determinó usar el lenguaje de programación Java, ya 

que es un lenguaje multiplataforma, por lo cual una aplicación 

hecha en java se puede ejecutar en Windows, Linux y en cualquier 

otro sistema operativo en el cual se pueda instalar la máquina 

virtual de Java. Para esto se utilizó el IDE Netbeans. NetBeans 

IDE es una herramienta en la cual se puede escribir, compilar, 

depurar y ejecutar programas escritos en Java, PHP, C++, entre 

otros. Es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso [5]. 

4.3.2 Fase de análisis 
 

En esta etapa, el primer paso consistió en describir las 

características del usuario del software. En concordancia con el 

currículo chileno, se estableció que los usuarios finales del 

software serían estudiantes de entre 7 y 10 años, es decir, entre 2° 

y 4° básico, los cursos donde se lleva a cabo el aprendizaje de las 

tablas de multiplicar.  

Como usuario secundario también se consideró la posibilidad de 

que los docentes utilicen el juego en una pizarra interactiva o 

proyectado en la sala de clases para realizar actividades con todo 

el grupo curso. 

También se tomó en cuenta las restricciones en el uso del 

programa por parte de los niños. Por ejemplo, que no se pueda 

pasar a una etapa con tablas más difíciles sin haber pasado por las 

más básicas primero. Otra restricción es que no se pueda pasar a 

la siguiente pregunta sin haber encontrado la respuesta correcta. 

Al hacer esto los niños demoran más tiempo en avanzar, con lo 

que, a partir de una primera etapa en que el aprendiz tiende a 

jugar por ensayo y error, el jugador luego preferirá pensar dos 

veces para poder seguir avanzando con más rapidez, sin ser 

restringido por el tiempo que se pierde al dar una respuesta 

incorrecta. 

Siguiendo con el modelo, luego se analizaron los contextos de 

uso. Se tomaron en cuenta dos contextos de uso. El principal, es 

el uso por parte de los estudiantes, de forma individual, ya sea en 

el laboratorio de computación de forma autónoma, o en sus 

hogares. El segundo contexto de uso es como una herramienta de 

apoyo a la enseñanza dada por el docente en la sala de clases de la 

asignatura de Matemática. 

4.3.3 Fase de diseño 
 

En esta etapa se definió el tipo de juego a crear para que los niños 

puedan llegar a desarrollar sus habilidades para visualizar la 

multiplicación, y de paso aprender las tablas de multiplicar. 

También se consideraron las tareas a realizar para cumplir con 

este objetivo. En primera instancia se pensó en un juego en el que 

se mostrara un naipe por el lado de su cara, es decir, mostrando la 

multiplicación y su representación multicolor con el arreglo de 

filas y columnas. Inmediatamente al costado se pensó en otorgar 

tres alternativas, mostrando tres naipes por el lado del reverso, es 

decir, con el número que corresponde a la respuesta de la tabla de 

multiplicar, y la silueta de forma rectangular que representa el 

arreglo. De esta forma el jugador tiene que seleccionar el reverso 

que corresponde a la carta mostrada al inicio.  

Una segunda modalidad de juego contempla el proceso inverso, es 

decir, a partir de una carta que muestra la silueta del arreglo, el 

jugador tiene que ser capaz de identificar la multiplicación que 

representa. También se proyectó, que a medida que los aprendices 

fueran acertando a las respuestas, fueran apareciendo al azar, 

cartas con multiplicaciones de tablas cada vez más difíciles. 

Se planeó además proporcionar distintas opciones para adecuar el 

nivel de dificultad a los aprendices, por ejemplo, comenzar con 

una configuración de juego que entregue ayuda en la solución en 

caso de no saber la tabla. Esto, para los estudiantes que recién se 

inician en el aprendizaje de las tablas de multiplicar, a modo de 

entrenamiento. Luego, una configuración en que puedan jugar 

libremente sin restricciones de tiempo hasta pasar por todas las 

tablas, desde la tabla del 1 hasta la del 10. Finalmente, se pensó 

en una configuración con cronómetro para incentivar la fluidez en 

la recordación de las tablas. Actualmente esta configuración de 

juego está en desarrollo. 

 

 

Figura 4. Juego “Visualizando la multiplicación” en su 
etapa de diseño 

4.3.4 Fase de implementación 

En esta etapa se comenzó diseñando las distintas interfaces del 

juego. Se comenzó con borradores sencillos elaborados por el 

equipo de académicas, y luego probando y modificando las 

propuestas entregadas por el programador. Finalmente el juego 

quedó conformado por tres interfaces principales que son las 

siguientes: una interfaz de presentación al inicio del juego y que 

sirve además para configurarlo (seleccionar el nivel de dificultad, 

las ayudas, etcétera). A continuación una interfaz en que se 

presenta un personaje con las instrucciones del juego según las 

características seleccionadas en la interfaz anterior. Finalmente la 

interfaz principal en que se lleva a cabo el juego de selección de 

naipes. 

Al mismo tiempo, se fueron implementando las distintas 

funcionalidades que permitieran a los aprendices, a través del uso 

de juego, ir desarrollando sus habilidades para visualizar la 

multiplicación, a partir de las tablas más sencillas hasta las más 

difíciles de memorizar, pasando por distintas etapas cada vez más 

desafiantes que varían en la modalidad de entrega de las distintas 

ayudas. 
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4.3.5 Fase de evaluación 
 

En esta etapa se llevaron a cabo distintas técnicas de investigación 

para evaluar la usabilidad y probar las distintas funcionalidades 

del juego. Las técnicas aplicadas para esto fueron las siguientes: 

- Valoraciones de expertos: Durante todo el proceso, se llevaron a 

cabo distintas reuniones informales con expertos del 

Departamento de Educación de la Universidad de La Serena, que 

proporcionaron sugerencias para mejorar el juego en base a las 

características de los estudiantes de 7 a 10 años. Por ejemplo, una 

de las sugerencias realizadas fue agregar una barra de progreso, 

semejante a la de algunos juegos populares entre los niños. Con 

esto se favorece la motivación intrínseca por lograr un objetivo y 

terminar una sesión del juego.  

El juego también fue valorado por profesoras, educadoras 

diferenciales y psicólogas que atienden a estudiantes en cursos de 

este rango de edad. Estas personas otorgaron sugerencias 

pensando en el uso del videojuego en el contexto escolar. Algunas 

de estas sugerencias fueron: hacer más visibles las instrucciones 

para que los niños pudieran jugar de forma más independiente en 

el caso de usar el software de forma individual en el laboratorio 

de computación, y agregar una etapa en el juego que no les 

suministre tanta ayuda, especialmente para los alumnos más 

hábiles y que aprenden fácilmente.  

- Prueba de card-sorting: En un establecimiento educacional, de 

dependencia particular subvencionada, con alto índice de 

vulnerabilidad, se llevaron a cabo pruebas de card-sorting con 

alumnos de 3° y 4° básico. Para favorecer la participación de los 

alumnos en esta prueba, y que pudieran sentirse con más 

confianza y así proporcionar más información, en grupos de 3 o 4 

alumnos se les pidió que clasificaran un conjunto de tarjetas que 

contenían los distintos botones y menús del juego. Esta prueba 

permitió especialmente mejorar el inicio del juego, en que 

aparecen una serie de menús para configurarlo. 

- Prueba de paper prototype: Esta prueba fue realizada en el 

mismo establecimiento educacional. También en grupos, se les 

pidió a los niños “hacer como que juegan”, con un conjunto de 

pantallas impresas en papel. En estas pruebas se dejó un registro 

videograbado de las manos de los niños manipulando el material. 

También se registró el audio de sus comentarios al avanzar a 

través del juego, al cometer errores o caer en confusiones. El 

análisis de estos registros permitió mejorar el diseño del software 

en etapas tempranas del desarrollo. 

 

Figura 5.  Prueba de usabilidad: paper prototype.  
 

- Construcción de una encuesta: En una etapa más avanzada en el 

desarrollo del software, se hicieron pruebas con niños de entre 8 y 

9 años. A los niños se les pidió interactuar con el programa, y 

luego se les pidió su opinión, a través de la aplicación de una 

encuesta. La encuesta consistió de dos partes: en la primera parte, 

los niños debieron completar una escala del 1 al 7 (se optó por 

esta escala por la habituación de los niños con la escala de notas 

con que son evaluados en sus clases). En un extremo de la escala 

(nota 1), se presentó además una carita triste, y en el otro extremo 

(nota 7) una carita feliz, para favorecer la comprensión de los 

estudiantes.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Ejemplo de encuesta aplicada a los niños durante 
pruebas de usabilidad. 

 

En segundo lugar se les hizo a los niños preguntas abiertas, 

enfocadas principalmente a saber cómo mejorarían el juego, qué 

nombre le pondrían, etc. Los niños entregaron información sobre 

los colores de su preferencia, la posibilidad de agregar personajes 

que den las instrucciones y sus características, sobre el tipo de 

sonidos que esperaban encontrar, y qué nuevas etapas agregarían 

para hacer al juego más desafiante. 

 

 

 

5. CONCLUSIONES Y PROYECCIONES 
 

En este trabajo se describió y analizó el proceso de desarrollo de 

un videojuego con fines pedagógicos, el software “Visualizando 

la multiplicación”.  

Se hizo una revisión de las habilidades requeridas por el currículo 

nacional en el ámbito de la multiplicación para niños de 

educación básica; también se consideró qué actitudes deberían ser 

adoptadas por los estudiantes al momento de aprender la 

matemática; a continuación se hizo una revisión de los recursos 

didácticos disponibles para los docentes, y aquellos que son 

sugeridos por los programas de estudio para el aprendizaje de las 

tablas; luego se analizó en detalle el proceso de desarrollo de 

software implementado para llevar a cabo la solución ideada a la 

falta de recursos aptos para favorecer el desarrollo de habilidades 

de visualización. 
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El modelo aplicado para el desarrollo del software fue adaptado 

del propuesto por Sánchez, Espinoza, Carrasco, & Garrido (2012) 

[6]. Hasta este momento se ha implementado la etapa de 

definición de habilidades e ingeniería de software. Queda como 

trabajo futuro realizar las pruebas necesarias para evaluar el 

impacto que tiene el programa en el desarrollo de las habilidades 

de los estudiantes. 

Se espera que el impacto sea positivo, ya que el videojuego fue 

diseñado tomando como base otro similar en formato análogo que 

ha sido probado y respaldado por los resultados obtenidos. El 

hecho de que sea digital permite a los alumnos poder jugar de 

forma independiente, además de la posibilidad de usarlo en las 

clases por los profesores. Junto con esto, la interactividad, y la 

forma de jugar, a través de etapas que aumentan en complejidad, 

fomentan la motivación intrínseca, lo cual no sería posible realizar 

de forma autónoma con el juego en formato análogo. 

De esta forma, este videojuego contribuirá al desarrollo de 

habilidades para visualizar la multiplicación, desarrollando una 

comprensión profunda de la misma, lo cual no solo permitirá a los 

estudiantes memorizar las tablas de multiplicar, sino tener 

conocimientos sólidos para llevar a cabo aprendizajes más 

complejos relacionados con las operaciones y sus propiedades, el 

descubrimiento de patrones, relaciones geométricas (como el 

cálculo del área de rectángulos y cuadrados), entre otros. 
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RESUMO 
Este artigo objetiva dar visibilidade aos resultados de uma 

investigação de caráter qualitativo e de objetivo exploratório-

explicativo que percorreu a história da informática na educação, 

para analisar as políticas de difusão da tecnologia e para 

identificar as diferentes configurações que dispositivos 

computacionais assumiram no contexto escolar. A análise dos 

resultados da pesquisa integrada por 296 sujeitos, foi conduzida 

para mapear a percepção de professores e de estudantes, de 

diferentes níveis e modalidades de ensino, quanto às 

possibilidades e às limitações dos recursos computacionais em 

apoiar ações pedagógicas que conduzam a processos de 

aprendizagem significativa. Por meio de consulta a esses atores 

educacionais foram identificadas e analisadas as características de 

tecnologias móveis utilizadas em programas de aprendizagem 1:1, 

netbooks e tablets, discutindo seus reflexos na condução de 

atividades de produção e de consumo de informação. 

 
ABSTRACT 
This paper aims to give visibility to the results of a qualitative, 

exploratory and explanatory research that went through the history 

of Information and Communication Technologies (ICTs) in 

education, to analyze the technology diffusion policies and to 

identify the different settings that computing devices assumed in 

the school context. The results of the survey - with 296 

participants - was conducted to map the perception of teachers and 

students of different levels and types of education about the 

possibilities and limitations of ICTs to support educational 

activities that lead to meaningful learning. The characteristics of 

mobile technologies used in 1:1 educacional programs (netbooks 

and tablets) were identified and analyzed to discuss its effects on 

activities of information production and consumption. 

Descritor de Categorias e assuntos 
K.3 [Computers and Educations]: Computer Uses in Education; 

Computer and Information Science Education. 

K.4 [Computers and Society]: Public Policy Issues. 

Termos Gerais 
Experimentation, Design, Theory. 

Palavras-chave 
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1. Introdução 
Em 2010, no fórum de Davos, cinco anos depois da apresentação 

da tecnologia móvel desenvolvida pela One Laptop per Child 

(OLPC), o netbook educacional XO, os tablets explodiram no 

mercado internacional, com o lançamento do iPad pela Apple.  O  

 

 

período compreendido entre o lançamento dessas duas tecnologias 

correspondeu ao espaçotempo de aderência dos governos e das 

escolas de todo mundo a iniciativas que previam a distribuição de 

um dispositivo computacional por aluno (configuração 1:1). 

Ao analisar o processo de inserção da tecnologia móvel no cenário 

educacional brasileiro, é possível observar a similaridade com os 

aspectos discutidos na teoria de Cuban [1,2] em relação à difusão 

de recursos tecnológicos na educação: inicialmente, o processo 

costuma ser marcado pelo entusiasmo acerca do potencial da nova 

tecnologia na transformação do ensino e da aprendizagem. O 

programa “Um computador por aluno” (UCA), ilustra esse 

movimento: foi comemorado pela indústria com a abertura do 

mercado para um novo recurso educacional, e por gestores 

educacionais, pela possibilidade da tecnologia móvel romper com 

a configuração projetada pelo Laboratório de Informática e por 

deslocar para o aluno a interação fortemente controlada pelo 

professor. A perda da supremacia conquistada até então pelo 

computador de mesa (desktop) começava a ser evidenciada, com a 

gradativa perda de fatias do mercado para tablets e smartphones 

(Figura 1). 

Nesse movimento de valorização da tecnologia móvel, líderes 

industriais e imprensa apresentavam o poder desses dispositivos 

em revolucionar a educação. O lançamento do primeiro XO pela 

OLPC impulsionou empresas como CCE, Dell, Lenovo e Intel a 

desenvolverem seus primeiros netbooks [3,4]. 

 

Fonte: StatCounter Global States [33] 

Figura 1.  Utilização de plataforma digitais - desktop, tablet e 

celulares - no Brasil (2008-2014) 

 

Entretanto, problemas na infraestrutura das escolas, somados aos 

resultados nem sempre transformadores de iniciativas 1:1 em 

andamento [5, 3, 6, 7, 36, 37], começaram a colocar em discussão 

as experiências pouco exitosas dos ambiciosos projetos que 

almejavam colocar recursos computacionais nas mãos de todos os 

estudantes. Desconsiderando, novamente, aspectos sociais e 

econômicos, vivenciamos a repetição de um processo que 
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naturaliza a forma como a interação homem-máquina vem sendo 

assumida pelas políticas governamentais e institucionais. 

Reproduzindo a ação simplificadora que reduz os movimentos de 

inclusão digital à distribuição do dispositivo tecnológico, o novo 

elemento impulsionador da pretensa revolução na educação 

passava a ser o tablet.  

No Brasil, contemporaneamente, vivenciamos a descontinuidade 

do projeto UCA, integrado ao pré-existente Programa Nacional de 

Tecnologia Educacional (Proinfo). Um novo capítulo da política 

governamental para a tecnologia 1:1 passou a ser escrito com a 

distribuição de tablets para professores do ensino médio [8], 

mesmo quando pesquisas demonstram um efetivo crescimento no 

número de celulares em relação ao de computador de mesa e ao de 

tablet, no período de 2008-2014 (Figura 1), confirmado pela 

pesquisa que analisa a presença da tecnologia nos lares brasileiros 

(Figura 2). 

A análise de casos de sucesso e de insucesso na implantação de 

programas de inclusão de tecnologias na educação na modalidade 

1:1 deve balizar a tomada de decisão sobre qual tecnologia poderá 

ampliar espaçostempos de acesso e de exploração de interfaces 

digitais, qual equipamento poderá instituir processos inovadores e 

qualificar os resultados educacionais. Para que esse movimento 

possa ser efetivamente implementando coloca-se como necessário 

sintonizar interfaces digitais e currículo escolar na promoção de 

aprendizagens significativas.  

 

 

Fonte: CGI.br (2015) [9] 

Figura 2. Proporção de domicílios que possuem equipamentos 

TIC. 

Para concretizar o desafio de aproximar a ação mediada pela 

tecnologia com o currículo escolar, é importante conhecer a 

relação de estudantes e professores com a tecnologia móvel, 

analisar suas crenças e percepções quanto às possibilidades de 

aprendizagem, para assim decidir, com maior propriedade, por 

uma determinada configuração espaçotemporal e pelo tipo 

equipamento. A relevância de divulgar os resultados da pesquisa 

que este artigo organiza está em superar a visão determinista e 

salvacionista para a tecnologia, que de forma simplificada e 

reducionista associa tablets e netbooks às estratégias de inovação 

educacional. Foi na contramão do enfoque tecnicista da inserção 

dos dispositivos móveis no espaçotempo escolar que esta pesquisa 

teceu seus caminhos investigativos, buscando superar a análise 

meramente tecnológica da inserção de dispositivos móveis na 

educação, pois essa se apresenta como a resposta mais óbvia para 

a atualização da tecnologia na escola, um movimento desenhado 

quase como um “darwinismo computacional”. 

A partir deste conjunto de reflexões, este artigo pretende dar 

visibilidade aos resultados de uma pesquisa que percorreu a 

história da chegada do computador na escola para mapear as 

diferentes configurações que a tecnologia assumiu nessa trajetória. 

Seguindo por essa trilha, foram problematizados os elementos 

para alicerçar a discussão acerca da percepção de professores e 

estudantes, de diferentes níveis e modalidades de ensino, quanto 

às possibilidades e às limitações dos recursos computacionais em 

apoiar ações pedagógicas que conduzam a processos de 

aprendizagem significativa. Por meio de consulta a esses atores 

educacionais passou-se a identificar e analisar as características 

das tecnologias móveis mais frequentemente utilizadas em 

programas de aprendizagem 1:1, netbook e tablet, discutindo seus 

reflexos na condução de atividades de produção e de consumo de 

informação. 

2. INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO: UMA 
ABORDAGEM HISTÓRICA 
Uma análise histórica da Informática na Educação permite 

constatar que a criação de sistemas computacionais com fins 

educacionais tem acompanhado a própria história e evolução dos 

computadores. As primeiras experiências relacionadas ao uso de 

tecnologias digitais na educação remontam ao próprio advento dos 

computadores comerciais nos Estados Unidos, na década 1950 

[10]. Aspectos relacionados ao ganho de potência, diminuição do 

peso e barateamento da tecnologia computacional influenciaram 

as estratégias e as políticas voltadas à inserção dos recursos 

digitais nas escolas [3]. 

No Brasil, assim como em grande parte dos países da América 

Latina, importantes programas voltados à integração das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) à Educação 

começaram a surgir por volta dos anos 1990 [11], embora 

pesquisas vinculadas a universidades já houvessem despontado na 

década anterior [10]. O Proinfo, criado em que 1997, ainda hoje 

apresenta-se como a mais importante frente governamental 

brasileira para fomentar a Informática Educativa no Brasil, 

inicialmente sob a perspectiva da implementação de Laboratórios 

de Informática nas escolas públicas [34].  

Desde então, diferentes configurações foram adaptadas para a 

operacionalização da inserção das TICs na educação, dentre as 

quais pode-se destacar três principais modelos, com foco inicial 

nos computadores de mesa (desktops), deslocando-se 

posteriormente para os computadores portáteis (netbooks) e, mais 

recentemente, tablets [11]. A primeira configuração estabelecida 

pelos programas de TIC na educação, colocou em destaque o 

modelo de Laboratório de Informática: os computadores são 

dispostos em uma única sala de aula, cuja utilização está atrelada 

ao agendamento prévio. Esse desenho para a inserção da 

tecnologia em contextos educacionais, de alguns computadores 

para muitos alunos, trouxe como consequência um tempo de 

exploração/interação restrito e partilhado, caracterizando o que 

Conforto [12] denominou de Lógica da Escassez. Em alguns 

casos, a sala dos professores e biblioteca passaram a ser equipadas 

com computadores, com o objetivo de ampliar as oportunidades 

de trabalho independente para professores e alunos. A principal 

vantagem do modelo “Laboratório de Informática” reside na 

redução de custo, uma vez que o uso compartilhado do 

equipamento permite a compra de um número reduzido de 

computadores, o que economicamente revela-se importante para 

dar conta do quesito manutenção. 

Esforços para alinhar a política de TIC com e o currículo escolar 

[11] condicionaram a emergência de um segundo modelo. As 
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próprias salas de aula passaram a ser equipadas com um ou dois 

computadores, tornando o equipamento mais acessível aos alunos 

e aos professores em apoio às atividades diárias. Embora o acesso 

ao computador ainda se mantenha limitado, dada a proporção 

entre número de estudantes e equipamentos, este modelo amplia 

as possibilidades de integração das TIC no currículo, 

especialmente para uso em trabalhos de grupo, uma vez que os 

professores podem planejar aulas com dinâmicas em equipes 

apoiadas por recursos digitais.  

O terceiro e mais recente modelo caracteriza-se pela distribuição 

ou utilização de um dispositivo de tecnologia móvel para cada 

aluno e professor, popularizado pela representação “1:1”. A 

principal desvantagem deste modelo é o alto custo destinado à 

compra individualizada, associado aos encargos com a formação 

dos professores, a manutenção dos equipamentos, a garantia da 

conectividade, entre outros [3, 6]. Uma variação deste modelo é o 

“laboratório móvel”, quando a escola tem um ou vários conjuntos 

de laptops ou tablets em carrinhos móveis, geralmente suficiente 

para 25-30 alunos. Como no modelo do Laboratório de 

Informática, os recursos são limitados, por isso, os professores 

precisam planejar com antecedência e reservar os equipamentos 

para aulas específicas, reproduzindo a necessidade de 

agendamento. Durante a aula, no entanto, os alunos são capazes 

de usar dispositivos em um ambiente 1: 1, indiscutivelmente, uma 

vantagem, uma vez que processos pedagógicos, inclusive os 

mediados por tecnologias digitais, devem ser estruturados em 

diferentes dinâmicas: individuais, em duplas, em pequenos grupos 

e em grande grupo [12]. 

Uma variação para a perspectiva 1:1, são as iniciativas que 

privilegiam a utilização dos dispositivos dos próprios estudantes, 

conhecida como Bring Your Own Device (BYOD, Traga seu 

próprio dispositivo, em tradução livre). Esta configuração revela-

se menos adequada a instituições situadas em comunidades de 

baixa renda, sobretudo quando um dos objetivos da ação seja a 

redução da exclusão sociodigital [13, 38].  

Mapeada a trajetória histórica da inserção e das diferentes 

configurações da tecnologia computacional na escola (Figura 3), 

constata-se que nos últimos anos, o modelo 1: 1 tornou-se cada 

vez mais difundido e tem sido o foco principal de diversas 

políticas públicas e privadas de inserção das TICs na educação. 

Os decisores políticos e gestores privados parecem não mais 

discutir se o modelo é digno de investimento, mesmo quando os 

escassos estudos na área apresentam resultados pouco conclusivos 

acerca dos benefícios diretos e indiretos de tais iniciativas [6, 14, 

6].  

 

Figura 3. Configurações espaçotemporal para computadores 

(desktop) e tecnologias móveis. 

 

Como analisa Santaella [15] a história da evolução do computador 

é alinear, uma trajetória produzida por diferentes facetas, forjada 

em projetos alicerçados na multiplicidade de linguagens 

hipermidiáticas. Essa reflexão a ratifica a concepção de que 

formas emergentes de difusão e de modelos de organização da 

tecnologia em contextos educacionais não anulam as formas e os 

modelos precedentes, uma vez que cada um desses apresenta 

potencialidade e limitações.  

A definição de um modelo de distribuição/utilização da tecnologia 

móvel deve ser balizada pela inter-relação entre sujeitos, 

contextos e concepçõs do ensinar e do aprender. Afirma-se assim 

o conceito de ecologia midiática, que “consiste de tecnologias de 

informação e de comunicação e de todas as comunidades culturais 

a que elas dão origem e nelas se desenvolvem de acordo com os 

protocolos, práticas, instituições e poderes que lhes dão forma e as 

dinamizam” [15: 13]. 

2.1 A Difusão das tecnologias na educação 
O entusiasmo com a implementação dos programas educacionais 

1:1, pode ser associado ao mesmo padrão de difusão de outras 

tecnologias educacionais, conforme apontado por Cuban [1] 

(Quadro 1). De acordo com o autor, o processo pelo qual surge, se 

expande e desaparece um novo recurso tecnológico na educação 

costuma ser acompanhado, de início, por grandes expectativas 

relacionadas ao potencial de tais recursos em revolucionar a forma 

como professores ensinam e/ou estudantes aprendem. Embora o 

autor tenha pesquisado, na ocasião, a difusão de tecnologias 

analógicas, em estudo posterior, Cuban [2] afirmou que um ciclo 

semelhante estaria acontecendo com os computadores. 

Quadro 1: Difusão da Tecnologia Educacional [1] 

❶ 

Grande entusiasmo acerca do potencial da nova tecnologia na 

transformação do ensino e da aprendizagem. Líderes industriais e 

imprensa maravilhados com o poder de tal recurso em 

revolucionar a educação. 

❷ 

Condução de um pequeno projeto de demonstração, sob condições 

ideais, com professores preparados, resultando, nessas situações, 

em excelentes resultados. 

❸ 

Incentivo vertical, de cima para baixo, frequentemente com apoio 

da indústria, com pouco investimento e feedback dos professores, 

para impor a tecnologia em larga escala. Quando imposto 

largamente, dessa maneira, professores podem ignorar 

significativamente a tecnologia, que passa a ser usada apenas de 

maneira marginal, com pequeno impacto global sobre a maneira 

como os estudantes aprendem. 

❹ 

Muitas pessoas tendem a responsabilizar os professores pelo baixo 

impacto dessa tecnologia na aprendizagem, taxando-os de 

conservadores, preguiçosos ou pouco competentes em dominar e 

integrar a tecnologia na escola e o ímpeto da reforma educacional 

aprimorada pela tecnologia extingue-se, até o aparecimento de 

uma nova e supostamente milagrosa tecnologia. 

 

Um conjunto de mitos sustenta a primeira etapa da difusão da 

tecnologia analisada por Cuban [1]. O mito salvacionista afirma-

se na ideia de que o desenvolvimento tecnológico coloca-se, 

indiscutivelmente como a “melhor” solução para as demandas 

educacionais. Santos [16] analisa que esse mito se traduz na 

concepção unidirecional de que o progresso científico gera 

progresso tecnológico que, por sua vez, gera progresso econômico 

e social. A tecnologia passa a ser reconhecida como o recurso 

mágico que solucionará fragilidades na organização do currículo, 

na formação de educadores, entre outros complexos problemas 

que caracterizam o cenário educacional brasileiro.  
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O mito da superioridade do modelo de decisões tecnocráticas 

pode ser constatado nos programas de distribuição de netbooks em 

distantes e diferenciados contextos educacionais de países em 

desenvolvimento, nos quais o escopo e a metodologia de 

implementação são apresentados como absolutos e 

inquestionáveis. Nesse sentido, Warschauer e Ames [6] 

analisando os resultados pouco animadores de projetos de difusão 

de tecnologia para a configuração tecnológica 1:1 desenhado pelo 

OLPC para a América Latina, identificam a visão salvacionista de 

Negroponte e de Papert, alicerçada na utopia digital do primeiro e 

no construcionismo do segundo para a qualificação do processo 

educacional. 

No Brasil, o UCA exemplifica a ação de um projeto ambicioso da 

OLPC, que despertou a atenção de governantes e de grupos de 

pesquisas de Instituições de Ensino Superior (IES) e influenciou o 

desenvolvimento industrial, explicitando uma ação reducionista e 

simplificada de projetos que buscam garantir a presença da 

tecnologia móvel na escola. A entrega de laptops educacionais 

para crianças pobres possibilitaria a construção de respostas para 

problemas sociais complexos, como o educacional. Warschauer e 

Ames [6] alimentam esse debate ao trazer para a discussão 

importantes elementos que devem estruturar as políticas públicas 

e privadas de distribuição de recursos digitais: (1) a construção e a 

atualização na infraestrutura das escolas; (2) a promoção de 

programas de formação de professores para estimular e conduzir a 

construção de práticas educacionais menos diretivas; (3) a 

implementação de reformas no currículo e no processo de 

avaliação. Como afirmam esses pesquisadores, essas ações devem 

anteceder projetos de difusão tecnológica, porque são aspectos 

decisivos para o sucesso ou fracasso de tais iniciativas. 

 Os resultados pouco animadores do programa brasileiro de 

distribuição de laptops educacionais [17] atestam a 

contemporaneidade da análise de Cuban [1], reflexões formuladas 

no período em que o Brasil dava seus primeiros passos para a 

inserção da tecnologia na Educação Básica. O Programa UCA 

reflete a ação verticalizada do Discurso Interpretativo Dominante 

[18] para o campo de saber da Informática na Educação que 

impôs uma homogeneidade tecnológica desconsiderando a 

diversidade humana e sociocultural que marca o paradigma da 

escola que passa a reconhecer e promover a valorização da 

diferença. 

As análises de Santarosa, Conforto e Schneider [17] apontaram 

para o descompasso entre a ação governamental e os princípios da 

Educação Inclusiva. A não interlocução entre as políticas 

governamentais para a educação brasileira produziu um processo 

de não valorização da tecnologia móvel ofertada, fazendo com 

que educadores ou ignorassem significativamente o laptop 

educacional, mantendo-o trancado nos armários, ou 

reproduzissem em suas salas de aulas a mesma configuração 

espaçotemporal do Laboratório de Informática, reafirmando o 

poder do professor no controle dos acessos e na livre exploração 

da tecnologia. Como nos demais processos de difusão da 

tecnologia no âmbito educacional, professores foram 

responsabilizados e as possibilidades que poderiam ter sido 

impulsionadas pela disponibilidade de dispositivos móveis não se 

concretizaram, produzindo pouco ou nenhum impacto no processo 

de aprendizagem de estudantes, em especial, os que sofrem as 

mazelas de viver na periferia das grandes cidades. 

Diferentes autores apontaram para a necessidade de ampliação de 

pesquisas relacionadas ao impacto causado por esse modelo, seja 

em relação ao sucesso escolar e a diminuição da exclusão digital 

entre diferentes grupos, seja quanto às abordagens didáticas e 

metodológicas adotadas para a utilização poderosa de tais 

ferramentas, ou, ainda, de trabalhos que demonstrem os reflexos e 

os usos relacionados ao tipo de tecnologia móvel adotada [3,14, 6, 

19, 20].  

2.2 Qual a tecnologia móvel para iniciativas 
1:1 ? 
A responsabilidade que recai hoje sobre os tablets como elemento 

de inovação educacional, da mesma forma como foi evidenciado 

pelas ações de implementação quando comparadas às iniciativas 

1:1 baseadas em netbooks, faz emergir uma série de questões 

relacionadas às potencialidades e às fragilidades apresentadas por 

ambos, do ponto de vista de sua aplicação em contextos 

educacionais, desafios sobre as quais nos debruçaremos a seguir. 

O lançamento de uma nova tecnologia, somada aos resultados 

nem sempre transformadores das iniciativas 1:1 baseadas em 

netbooks [5; 3; 6; 7, 37], culminaram em uma nova pretensa 

revolução na educação, não mais baseada em notebooks, mas em 

dispositivos móveis de tela tátil, notadamente tablets. O Brasil, 

com a descontinuidade do projeto UCA as políticas públicas 

passaram a privilegiar a distribuição de tablets para os professores 

do ensino médio [8]. 

A frágil discussão para conduzir o deslocamento tecnológico – do 

computador portátil para o tablet - pode ser analisada por meio 

dos três princípios operativos que conduzem a história das 

tecnologias na educação estabelecidos por Jacquinot-Delaunay 

[21]: (1) o aparecimento de uma nova tecnologia é subitamente  

investido de potencialidades educativas que são desmentidas na 

prática; (2) uma nova tecnologia não faz desaparecer as anterior, 

mas modifica seus usos; (3) a efetiva  apropriação pedagógica de 

uma tecnologia condiciona modificações no conjunto de 

dispositivos educacionais no qual se insere ação educativa. 

Capps [22], ao observar as mudanças do cenário tecnológico no 

século XXI, descreveu um fenômeno que denominou como 

“revolução do suficientemente bom”. Trata-se da popularização 

de alguns serviços e recursos digitais não pela maior qualidade, 

mas porque apresentam tamanhos menores, são mais baratos e 

mais fáceis de usar.  

A emergência de netbooks representa uma das instâncias da 

revolução do Suficientemente Bom. Netbooks têm processadores 

menos poderosos e menos recursos que um laptop típico, mas são 

menores, mais leves, mais baratos e dispõem de baterias com 

maior duração. Do ponto de vista educacional, o peso e o tamanho 

menores são vantagens dos netbooks, que representam menos 

carga para as crianças que as transportam pela sala de aula e 

ocupam menos espaço nas mesas e nas mochilas.  

Entretanto, apesar das vantagens dos notebooks para a educação, 

eles também apresentam desvantagens. Do ponto de vista técnico, 

em comparação com dispositivos como tablets, por exemplo, os 

netbooks são mais lentos para ligar ou iniciar algum programa. 

Sua orientação, sempre horizontal, e seu formato restringem sua 

utilidade como dispositivos de leitura. Seu tamanho e peso podem 

limitar sua portabilidade dentro e fora da sala de aula, e sua 

utilização, em geral, demanda uma mesa ou balcão em que possa 

ser apoiado, inviabilizando seu uso para tomar notas em pé em 

uma saída de campo ou aula prática em laboratório. 

A escolha por um desses dispositivos, em detrimento de outro, 

portanto, deve considerar atribuir valores às suas potencialidades 

e fragilidades em relação ao trabalho pedagógico, às metodologias 

e aos objetivos que a instituição deseja desenvolver por meio 

deles. A adoção de equipamentos de tela tátil, como tablets ou 
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smartphones, por exemplo, não privilegia atividades que 

envolvam edição ou escrita. Esses equipamentos favorecem, 

entretanto, a interatividade, a mobilidade e o trabalho em espaços 

não formais (para além da sala de aula):  

Por exemplo, um computador fixo com tela grande 

e um teclado normal pode ser melhor para escrever 

documentos e realizar pesquisas extensas na 

Internet, enquanto que um aparelho móvel pode 

melhor servir para dar entrada à coleta de 

informações fragmentadas e para anotar ideias 

exploratórias. [23: 22] 

 

Há pesquisadores que afirmam que há muito a ser dito acerca das 

vantagens ergonômicas e interativas representadas pelos tablets. 

De acordo com o executivo da Houghton Mifflin envolvido no 

projeto de desenvolvimento de material didático para iPads,  

(...) os estudantes disseram que acharam muito mais 

fácil de assistir e re-assistir esses pequenos vídeos 

educacionais. Quando eles não conseguiam 

entender um conceito particular, eles podiam 

assistir até compreender. Isso não era algo que eles 

sentiam quando faziam o mesmo em frente a um 

computador. [24] 

 

Os netbooks, por sua vez, embora sejam mais adequados à escrita, 

não favorecem deslocamentos ou atividades de campo, e a 

interação com o dispositivo (mediada em geral por um mouse ou 

touchpad) é menos direta do quem com os dispositivos de tela 

tátil, cuja interface é diretamente tocada pelo dedo, sem 

intermediários ou abstrações. 

Moran [25] e Warschauer [14] discutem as possibilidades e as 

limitações que os tablets, em seu estado de desenvolvimento 

atual, apresentam em relação à sua inserção em contextos 

educacionais, elementos resumidos no Quadro 2. 

Quadro 2 – Tablets e netbooks: potencialidades educacionais  

 

Tablets 
Notebooks 

Mais aplicações: Grande 

variedade de aplicativos 

que podem ser utilizados 

com fins educacionais. 

 

Interação: Flexibilidade 

de orientação da tela e 

maior interatividade do 

Sistema Operacional. 

 

Instant On: Maior 

rapidez para ligar, 

acessar e alternar entre 

diferentes aplicações. 

 

Mobilidade: Mais leve 

para transporte, ausência 

de tela que precisa ser 

dobrada para locomoção, 

mais fácil de utilizar fora 

de espaços formais onde 

não há mesas ou classes. 

Escrita: O teclado físico é mais adequado à 

escrita, atividade fundamental em contextos 

educacionais. 

 

Edição: Teclado, mouse e touchpad são 

recursos que facilitam a criação e edição de 

conteúdo, como textos, vídeos, 

apresentações de slides. 

 

Estrutura de arquivos: Sistemas 

operacionais de computadores permitem 

mais agilidade e organização para o 

armazenamento e organização de arquivos. 

 

Armazenamento: Com discos rígidos mais 

robustos, mesmo os netbooks oferecem mais 

espaço para o armazenamento de arquivos 

ou de aplicativos no local. 

 

Compartilhamento: O compartilha-mento 

de arquivos por meios físicos (entradas USB 

ou HDMI) facilitam a entrada e a saída de 

arquivos sem acesso à Internet 

Fonte: [14, 25] 

3 METODOLOGIA 
Os resultados da pesquisa apresentados neste artigo emergiram de 

uma investigação de caráter qualitativo [26] e de natureza 

aplicada, por buscar analisar, comprovar ou rejeitar hipóteses 

estabelecidas no decorrer do histórico processo de inserção de 

recursos digitais no contexto escolar (Figura 4). Configura-se 

como uma investigação de objetivo exploratório-explicativo [26, 

27] por: (1) proporcionar maior familiaridade com o objeto de 

estudo; (2) conduzir um aprofundamento da pesquisa bibliográfica 

para a construção do referencial teórico; (3) garantir o uso de 

técnicas padronizadas de coleta de dados e potencializar a 

ampliação de sujeitos pesquisados pelo uso de questionários on-

line; (4) identificar fatores determinantes para explicar o conjunto 

de aspectos relacionados ao fenômeno investigado.  A discussão 

dos dados foi pautada na técnica de análise textual discursiva, 

conforme Moraes [28]. 

 

Figura 4. Esquema metodológico 

 

De acordo com Moraes [28], a análise do conteúdo, buscou a 

emergência de aspectos que alicerçam a inserção da tecnologia 

móvel a partir da incidência de unidades de sentido presentes nas 

respostas encaminhadas pelos estudantes e professores. As 

unidades mapeadas deram origem a agrupamentos, estabelecendo, 

assim, as categorias de análise. Nesse processo, as quatro etapas 

propostas por Moraes [28] para a realização da análise foram 

percorridas: (1) Desmontar textos, ou seja, unitarizar as respostas 

pelo exame minucioso dos dados coletados, fragmentando-os para 

atingir unidades constituintes, de maneira a registrar os 

enunciados relacionados ao objeto de estudo; (2) Categorizar, 

estabelecendo relações entre as unidades, combinando-as e 

classificando-as no sentido de compreendê-las como os elementos 

unitários, que podem ser reunidos em conjuntos mais complexos, 

as categorias; (3) Captar o novo emergente, ação finalizada pela 

aplicação do Critério de Saturação [28], quando a introdução de 

novas informações no produto analisado não produziu 

modificações, não provocou a alterações nos resultados da análise 

textual. Nessa etapa, um olhar foi construído sobre os dados 

coletados, fazendo com que esses “dialogassem” com o 

referencial teórico, pois se é impossível ler e interpretar sem uma 

teoria, esse mesmo condicionante também se aplica para as etapas 

da análise textual; (4) Construir de um conjunto de informações 

auto-organizadas, um processo que resultou em um texto, um 

produto da combinação dos elementos construídos nas etapas 

anteriores, que permitiu sua comunicação, sua crítica e validação, 

representando a culminância de um esforço de pesquisa em 

explicitar a compreensão do objeto investigado. 
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Os dados de pesquisa foram obtidos por meio de formulário, 

enviado em formato digital para: (1) um grupo de pesquisadores, 

doutorandos de um programa nacional de pós-graduação na área 

de informática na educação; (2) uma lista de discussão nacional de 

estudantes, professores e pesquisadores da área de informática na 

educação; e (3) duas instituições de Educação Básica, com alunos 

da 8ª série do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio.  

4 Discussão dos dados 
As diferentes tecnologias potencialmente utilizáveis por 

professores em processos educativos analisadas neste estudo 

foram: computadores de mesa, computadores portáteis, tablets e 

celulares. O universo de pesquisa envolve 296 sujeitos, dos quais, 

158 foram estudantes, 124 professores da Educação Básica e 

Ensino Superior e Pós-Graduação, nas modalidades presencial e a 

distância, e 14 pessoas relacionadas à gestão e administração 

educacional, com idade média de 29 anos. A Figura 5 apresenta 

um maior detalhamento do perfil dos participantes do universo 

pesquisado. 

 

Figura 5.   Perfil dos sujeitos pesquisados 

 

A população pesquisada caracteriza-se por ser constituída por 

sujeitos que apresentam um forte relacionamento com o contexto 

educacional, sendo 55% vinculados a instituições educacionais da 

rede pública e 45% da privada. Quanto ao acesso a recursos 

digitais, os dados coletados revelaram que os participantes 

interagem com diferentes plataformas: 209 sujeitos tinham acesso 

à notebook; 203 à smartphone; 144 à computador desktop e 119 à 

tablet. O mapa tecnológico desenhado demonstra uma opção 

preponderante para computadores portáteis e celulares, 

destacando-se na categorização do dispositivo quanto ao tipo de 

interação, se mediada ou não por periféricos (mouses, teclados 

físico e touchpad) (Figura 6).  

 

Figura 6. Acesso à tecnologia quanto ao tipo de interação: 

mediada ou não por periféricos (mouses, teclados e touchpad). 

4.1 Potencialidades evidenciadas pelos sujeitos 
para netbooks e tablets em uma perspectiva 
educacional 
A percepção dos sujeitos deste estudo quanto às potencialidades 

educacionais dos netbooks (Figura 7), foi organizada em sete (7) 

categorias relacionadas aos aspectos qualitativos quanto à adoção 

desses equipamentos em contextos educativos na perspectiva 1:1. 

 

Figura 7. Percepção dos sujeitos quanto às potencialidades 

educacionais do Notebook 

 

O potencial ergonômico dos netbooks, quando comparado com 

tablets, foi destacado pelos sujeitos participantes da pesquisa. Para 

professores e estudantes, o ganho ergonômico dos computadores 

portáteis compensaria a redução da mobilidade que caracteriza a 

utilização do tablet. O diferencial ergonômico expressa-se, 

principalmente quanto ao tamanho da tela e a existência de 

teclado físico para escrita, conforme destacado nos excertos 

discursivos que seguem: 

“Por mais que o tablet seja mais fácil de carregar, acho 

que ele não possui as mesmas qualidades que 

computadores portáteis, por exemplo, digitar um texto, 

por menor que seja, é complicado com o tablet” (Sujeito 

de pesquisa – estudante de graduação) 

“Acredito que o computador seja mais ergonômico 

para utilização de ações que demande mais tempo como 

realização de trabalhos. Um tablet seria mais 

interessante para anotações rápidas como uma saída de 

campo.” (Sujeito de pesquisa – professor da Educação 

Básica) 

“Ele [o notebook] possui as vantagens de um portátil e 

a qualidade de um [desktop]. Acho o tablet muito 

limitado e não possui teclado analógico, pode ser um 

problema na questão da alfabetização de crianças, 

digitação de textos longos de qualidade ou inclusão 

tecnológica de idosos.” (Sujeito de pesquisa – professor 

do Ensino Superior) 

As categorias que emergiram no processo de análise textual 

discursiva evidenciaram que a percepção dos sujeitos de pesquisa 

em relação às potencialidades da tecnologia móvel em contextos 

educacionais reiteraram o que afirmam autores como Warschauer 

[4] e Moran [25]: notebooks facilitam o processo de escrita, 

apresentam maior poder de edição, dispõem de compatibilidade 

com aplicativos específicos mais robustos. Como colocado por 

um dos respondentes do questionário, um estudante de graduação, 

“[...] o computador portátil mostra-se mais vantajoso, pois 

apresenta mais recursos e permite a instalação de programas 

pesados e que são indispensáveis para um universitário, como o 

AutoCad”. A categoria resistência também foi associada aos 

netbooks, uma vantagem conquistada, em grande parte, porque 
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ABSTRACT 
The teaching of programming in schools has a positive impact on 

the development of cognitive and social-emotional skills in 

children. A facilitated way to introduce children to the 

programming is by Tangible Interfaces because they have the 

potential of making concepts more accessible. In this article we 

describe the development and evaluation of TaPrEC (Tangible 

Programming Environment for Children), a low-cost tangible 

programming environment used to teach basic programming 

concepts through puzzle wooden blocks. The results suggest that 

the tangible programming environment is attractive to children, 

easy to interact and explore the algorithmic thought. We also 

highlight the low-cost technology used to develop the 

environment, a fundamental requirement in disadvantaged 

socioeconomic contexts. 

 

RESUMO 
O ensino da programação nas escolas tem um impacto positivo no 

desenvolvimento de habilidades cognitivas e sócio-emocionais 

das crianças. Uma forma facilitada de introduzir às crianças a 

programação são as Interfaces Tangíveis, porque têm o potencial 

de tornar os conceitos mais acessíveis pela manipulação concreta 

de objetos. Neste artigo descrevemos o desenvolvimento e 

avaliação do TaPrEC (Tangible Programming Environment for 

Children), um ambiente de programação tangível de baixo custo 

usado para ensinar conceitos básicos de programação por meio de 

blocos de madeira semelhantes a peças de quebra-cabeças. Os 

resultados sugerem que o ambiente de programação tangível é 

atraente para as crianças, fácil de interagir e explorar o 

pensamento algorítmico. Destacamos também o uso de tecnologia 

de baixo custo para desenvolver o ambiente, o que é fundamental 

em contextos sócio-econômicos desfavorecidos. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in 

Education; 

H5.2. [Information interfaces and presentation (e.g., HCI)]: 
User Interfaces. 

 

Termos Gerais 
Design, Experimentation, Human Factors. 

 

 
 

Palavras Chaves 
Tangible Programming; Algorithmic Thought, Education; 

Tangible User Interface; Scratch 

 

1. INTRODUÇÃO  
Na atualidade, as crianças têm uma forte influencia da tecnologia 

da computação como usuárias de aplicativos. Inegavelmente, 

introduzir tecnologia e o pensamento computacional na sala de 

aula está se tornando cada vez mais importante. Wing [25] 

descreve o pensamento computacional como uma habilidade 

fundamental para todos, não apenas para cientistas da 

computação. Papert [14] reconheceu que a programação de 

computadores como uma atividade educacional tinha uma grande 

potencial como veiculo para aquisição de habilidades cognitivas 

tais como a resolução de problemas e a atitude reflexiva. O Logo, 

criado por Papert já na década de 1960, pode ser considerada a 

primeira linguagem de programação para crianças. Os primeiros 

estudos feitos com o Logo [3] sobre as vantagens da programação 

na escola mostraram que as crianças demostraram maior 

capacidade de atenção, mais autonomia e um maior prazer pelo 

“descobrimento” de novos conceitos. Resnick [18] afirma que as 

potencialidades da programação junto com a sua capacidade para 

permitir aos usuários serem criadores (e não apenas 

consumidores) de programas computacionais, fornecem resultados 

positivos para o aluno. Estudos mais recentes mostraram que 

aprender a programar tem um impacto positivo na criatividade e 

na resposta emocional das crianças com dificuldades de 

aprendizagem e também no desenvolvimento de habilidades 

cognitivas [11]. Quando programam, as crianças exploram os 

conceitos fundamentais de sequenciamento, reconhecimento de 

padrões, e de causa e efeito [10]. Alguns estudos mostraram que o 

ensino de programação pode ter um efeito positivo sobre o 

desempenho das crianças, não só em áreas como matemática e 

ciências, mas também nas habilidades de linguagem, criatividade, 

interação social e emocional [4]. 

No entanto, as crianças enfrentam barreiras na aprendizagem de 

programação. A maioria das linguagens de programação 

existentes estão baseadas em textos e símbolos que são difíceis de 

entender para as crianças [19]. Muitos esforços têm sido feitos 

para criar ambientes de aprendizagem de programação, que 

tornem o aprendizado do pensamento algorítmico e programação 

mais fácil, mais agradável e mais eficiente. Ambientes como 

Logo, Alice e Scratch [14, 5, 12] são considerados adequados para 

as crianças. Esses ambientes de programação permitem a 
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manipulação de objetos virtuais com uma vasta variedade de 

comandos. O aspecto da cinestesia durante a aprendizagem é 

muito importante para as crianças mais novas, porque eles 

aprendem tocando, olhando, ouvindo, sentindo e cheirando [6]. A 

teoria de Piaget [16] oferece uma base teórica para a promoção da 

utilização das Interfaces Tangíveis, ao mostrar que a interação 

com o mundo físico é essencial para as crianças durante seu 

processo de desenvolvimento da inteligência.  

Uma Interface de Usuário Tangível (TUI-Tangible User Interface) 

[9] permite que o usuário possa interagir com a informação digital 

por meio da manipulação de um objeto físico em lugar de usar 

periféricos tradicionais como o teclado ou o mouse. Segundo 

alguns estudos [23] as TUI são capazes de promover um 

engajamento mais forte e de longa duração com um maior 

potencial para envolver as crianças e para promover a 

aprendizagem. As Interfaces de Programação Tangíveis são 

especialmente adequadas para introduzir as crianças na 

programação porque tornam os conceitos de programação mais 

acessíveis [27]. Alguns autores [20] mostraram que as TUIs 

oferecem vantagens para que as crianças aprendam programação. 

Há, ainda, autores [8] afirmam que as linguagens de programação 

tangíveis têm o potencial de facilitar a aprendizagem de sintaxes 

complicadas, de promover a colaboração, e facilitar aos 

professores manter um ambiente positivo de aprendizagem.  

Considerando o que foi exposto, neste trabalho propomos um 

ambiente de programação tangível para crianças TaPrEC 

(Tangible Programming Environment for Children) e discutimos 

seu o uso. O ambiente permite que as crianças criem programas 

usando objetos tangíveis. A execução do programa tangível é feita 

no contexto de programação Scratch, um ambiente de 

programação criado pelo Massachussetts Institute of Technology 

(MIT). A arquitetura do ambiente TaPrEC está composta pelo 

dispositivo Raspberry Pi, um pequeno computador inspirado nas 

demandas de contextos sócio econômicos com poucos recursos. 

Almejamos que o ambiente proposto permita às crianças aprender 

conceitos básicos de programação, que seja uma alternativa de 

baixo custo para o ensino de programação nas escolas e possibilite 

uma transição suave para ambientes virtuais de aprendizagem e o 

mundo da programação de computadores. Assim, o texto é 

organizado como segue: na próxima seção apresentamos os 

trabalhos relacionados ao projeto. Em seguida mostramos os 

detalhes do design do TaPrEC e seu desenvolvimento. Na 

sequência, descrevemos o estudo de caso de seu uso e fazemos a 

discussão dos resultados obtidos. Finalizamos com a conclusão e 

os próximos passos.  

2. TRABALHOS RELACIONADOS 
O termo “Programação Tangível” foi usado pela primeira vez por 

Suzuki e Kato, os desenvolvedores do sistema AlgoBlock [22], 

para o estudo da resolução colaborativa de problemas. AlgoBlock 

é uma linguagem de programação tangível composto por uma 

coleção de blocos de alumínio. Para cada bloco tangível é 

atribuído um comando de uma linguagem de programação muito 

semelhante ao Logo. O programa tangível era feito conectando os 

blocos uns aos outros. As crianças usavam os blocos para deslocar 

um submarino em um labirinto embaixo da água. A programação 

era uma tarefa física, mas a execução do programa era ''virtual'': o 

submarino se deslocava na tela do computador.  

McNerney [13] projetou e construiu o sistema Tangible 

Programming Bricks como uma plataforma para explorar 

linguagens de programação tangíveis. O autor criou um sistema 1-

D de peças Lego empilháveis que poderiam ser usadas para a 

construção de programas simples. Cada peça tinha incorporado 

um microprocessador PIC1 com um interpretador Logo e uma 

memoria programável para armazenar um programa Logo. Eles 

foram projetados para controlar uma variedade de objetos do 

cotidiano, como carros de brinquedo e utensílios de cozinha. Este 

projeto trabalha com conceitos de programação muito 

interessantes como o uso de parâmetros e a instrução condicional. 

No entanto, não existe um mecanismo para ajudar as crianças 

descobrir possíveis erros. 

Electronic Blocks [26] são blocos de Lego com circuitos 

eletrônicos embutidos neles projetados para permitir que crianças 

(3-8 anos) criem programas de computador tangíveis empilhando 

os blocos. Cada pilha de blocos representa uma função diferente. 

É composto de três tipos de blocos de construção: o bloco sensor 

como entrada, o bloco lógico, e o bloco ação como saída. O 

sistema oferece pouco feedback em tempo real que origina uma 

depuração difícil para crianças menores. 

Tern [7] é uma ferramenta de programação tangível. Os 

elementos de programação são blocos de madeira e cada bloco 

tem uma semântica específica. Esse blocos podem ser montados 

para programar robôs como o Lego Mindstorms RCX ou o iRobot 

Create. Os programas escritos com Tern contem importantes 

conceitos de programação: estrutura condicional, loops e sub-

rotinas. Depois de programar com os blocos, as crianças precisam 

usar manualmente a câmera para capturar a imagem da sequência 

dos blocos que é identificada, transferida para o computador e 

processada por visão computacional. No entanto, a tecnologia de 

visão computacional está limitada pela iluminação e capturar 

manualmente a imagem dos blocos é difícil para as crianças mais 

novas. 

TanPro-Kit [24] é uma ferramenta de programação tangível que 

tem dois componentes principais: os blocos de programação e um 

LED pad. Dentro de cada bloco de programação é incorporado 

uma bateria e um single chip microcomputer (SCM), um 

transmissor infravermelho, um módulo receptor e um módulo 

wireless. O LED pad tem incorporado um SCM, RFID, sensores, 

um módulo wireless e uma matriz LED. As crianças podem 

construir uma sequência de comandos juntando os blocos de 

programação com o objetivo de controlar os passos dentro do 

labirinto mostrado no LED pad, onde também são fornecidos 

animação e feedback em tempo real. 

Na Tabela 1 apresentamos o resumo das características dos 

ambientes descritos acima e que variam quanto aos objetos 

tangíveis e a tecnologia embutida neles. As diferentes propostas 

oferecidas para a programação tangível usam tecnologias que 

requerem investimentos diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 PIC é uma marca comercial de Microchip, Inc. 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

365

 

Tabela 1. Características dos trabalhos relacionados 

Ambiente Objeto Tangível Tecnologia  

AlgoBlock cubos de alumínio circuitos eletrônicos 

Tangible 

Programming 

Bricks 

peças Lego 
micro-processador  

PIC 

Electronic 

Blocks 
blocos Lego circuitos eletrônicos 

Tern 

 
blocos de madeira visão computacional 

TanPro-Kit 

 

cubos de madeira 

SCM, wireless, 

infravermelho, 

RFID, sensores 

 

Com base nas contribuições anteriores, desenvolvemos o 

ambiente de programação tangível TaPrEC com a ideia de usar 

tecnologia acessível a populações socioeconomicamente menos 

favorecidas sem fazer um enorme investimento. Com esse 

proposito, escolhemos usar um microcomputador de baixo custo 

que possui todas as funcionalidades básicas de qualquer 

computador como hardware principal do ambiente. 

Nosso objetivo foi compor um ambiente de programação tangível 

que ajude as crianças a trabalhar o pensamento algorítmico de 

uma forma lúdica e ao mesmo tempo que possibilite a elas a 

construção de programas de computador por meio de blocos de 

madeira que tem incorporado etiquetas de Radio-Frequency 

IDentification (RFID).  

3. O DESIGN DO AMBIENTE PROPOSTO 
E SEU DESENVOLVIMENTO  

TaPrEC está composto por um hardware de baixo custo, os blocos 

de programação e o programa para interpretar os blocos de 

programação, conforme ilustra a Figura 1.  

 

Figura 1. Componentes do ambiente TaPrEC: (a) hardware 
de baixo custo; (b) blocos de programação; (c) programa 

interprete 

3.1 Hardware de baixo custo 
TaPrEC usa o Raspberry Pi [17], um computador do tamanho de 

um cartão de credito desenvolvido no Reino Unido pela Fundação 

Raspberry Pi. O principal objetivo do dispositivo é promover o 

ensino básico em ciências da computação em escolas. Este 

microcomputador não inclui um disco rígido, usa um cartão SD2 

para armazenamento permanente e precisa de uma fonte de 

alimentação externa. Pode ser conectado a um aparelho de 

televisão ou um monitor de computador e aceita conexão de 

mouse e teclado. Tem as funcionalidades de um computador 

desktop, como navegar na internet, reproduzir vídeo de alta 

definição, fazer planilhas, processamento de texto e jogos. É 

usado por crianças de todo o mundo para aprender como 

funcionam os computadores, como manipular o mundo eletrônico 

ao redor deles, e como programar. O Raspberry Pi é compatível 

com sistemas operacionais baseados em Linux como Raspbian 

(Debian), Arch Linux Arm (Arch Linux) ou RISC OS (Acorn). 

Outra tecnologia usada no TaPrEC é a Identificação por 

Radiofrequência (RFID). RFID é um método de identificação 

automática através de sinais de radio, recuperando e armazenando 

dados remotamente através de dispositivos denominados etiquetas 

RFID. Uma etiqueta RFID é um pequeno dispositivo de 

comunicação eletrônica que pode ser colocado em uma pessoa, 

animal, equipamento, embalagem ou produto, dentre outros. A 

tecnologia RFID pode fornecer uma interface mais tangível, além 

de tornar os computadores mais acessíveis [15]. As etiquetas 

permitem a identificação e comunicação dentro do ambiente. A 

tecnologia RFID é simples, fácil de manipular e também de baixo 

custo.  

Apresentamos a arquitetura do TaPrEC na Figura 2. Usamos o 

Raspberry Pi modelo B que possui um controlador Ethernet e 

duas portas USB. Conectamos um leitor RFID em uma das portas 

USB e na outra, um hub com alimentação própria para conectar o 

mouse e o teclado. 

 

 

Figura 2. Arquitetura do TaPrEC 

3.2 Blocos de Programação  
Os blocos de programação são um conjunto de blocos de madeira 

semelhantes a peças de quebra-cabeças. Cada bloco tem um 

símbolo em alto-relevo que representa a função que realiza. As 

cores e formas dos símbolos foram escolhidas de modo que sejam 

fáceis de entender por qualquer pessoa. Com relação à forma dos 

blocos, existem três tipos de blocos: bloco de início, blocos de 

ações e bloco de fim. De acordo com sua funcionalidade, o 

                                                           
2
 Secure Digital é um formato de cartão de memoria para 

dispositivos portáteis. 
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conjunto de blocos está dividido em cinco grupos: blocos de 

controle, blocos de deslocamento, blocos para funções, blocos 

para repetições e blocos de números. Todos esses blocos são 

mostrados na Figura 3. Incorporamos uma etiqueta RFID em cada 

peça para que seja identificado de forma única dentro do 

ambiente. 

(a)  (b)  

(c)  (d)  

(e)   (f)  

Figura 3. (a) bloco do inicio, bloco de ações e bloco de fim; (b) 
blocos de controle; (c) blocos de deslocamento; (d) blocos de 

funções; (e) blocos de repetições; (f) blocos de números. 

3.3 Programa para interpretar os blocos de 
programação 

Cada bloco tem uma funcionalidade específica. Esta 

funcionalidade é representada pelo símbolo do bloco. A Figura 4 

mostra o programa Scratch [21] desenvolvido para associar cada 

bloco a uma determinada ação. Dentro de esse programa são 

armazenados os códigos das etiquetas RFID. Todos os códigos 

que representam uma mesma ação são agrupados em uma lista. 

Quando o programa recebe um código, primeiro verifica a qual 

lista corresponde e depois executa a ação associada.  

 

Figura 4. Programa para interpretar os blocos tangíveis 

3.4 Ambiente proposto  
Neste trabalho propomos um cenário de aprendizagem com 

objetos tangíveis reais adequados para aprender conceitos básicos 

do pensamento algorítmico. O ambiente tem um número limitado 

de comandos básicos. Para criar um programa no ambiente 

TaPrEC é necessário colocar as peças de madeira numa sequência 

especifica: primeiro o bloco de inicio, depois os blocos de ações e 

finalmente o bloco de fim como se ilustra na Figura 5. Os blocos 

de controle indicam o inicio e o fim do programa. As informações 

do programa tangível são enviadas ao sistema para serem 

processadas por meio do leitor RFID. Quando o usuário passa o 

leitor sobre o bloco de inicio, se habilita uma lista no ambiente de 

programação Scratch para salvar os identificadores dos blocos de 

ações. Quando o leitor passa pelo bloco de fim, as ações indicadas 

são executadas e os resultados mostrados no palco de Scratch. 

 
Figura 5. Programa no ambiente TaPrEC 

4. CONCEITOS BÁSICOS DE 
PROGRAMAÇÃO  

Para iniciar atividades com o pensamento algorítmico podemos 

trabalhar conceitos muito básicos que devem estar envolvidos em 

cenários de aprendizagem. Alguns desses conceitos são: 

Sequência de comandos, Iteração de comandos, Abstração de 

comandos. Quando um comando é executado, invoca ações bem 

definidas. Cada comando está relacionado com uma ação no 

cenário de aprendizagem. Os conceitos de sequência e iteração 

definem a ordem em que os comandos são executados. Estes 

conceitos são essenciais para entender a abstração de uma ação e 

de conjuntos de ações no pensamento algorítmico. 

Outros conceitos algorítmicos importantes como recursão, 

parâmetros, variáveis, tipos de dados são omitidos 

intencionalmente, não são trabalhados no ambiente proposto. 

Estes conceitos demandam habilidades de pensamento abstrato 

mais profundo. 

5. SINTAXES NO AMBIENTE TAPREC 
Para cada conceito de programação existe uma sintaxe que o 

programa encarregado de interpretar os blocos de programação 

aceita como correta. Explicaremos essas sintaxes a seguir: 

5.1 Sintaxe de Sequência 
O conceito de sequência é básico para entender o funcionamento 

do ambiente. O programa aceita como correta uma sequência de 

blocos que comece com o bloco de inicio e finalize com o bloco 

de fim. Os blocos de ações devem ser encaixados entre o bloco de 

inicio e o bloco de fim. Um programa montado no TaPrEC usando 

esse conceito corretamente é ilustrado na Figura 6(a). Segundo o 

programa a personagem vai se deslocar primeiro para direita, 

depois para acima-direita, esquerda, abaixo-esquerda. O resultado 

da execução desse programa tangível se mostra na Figura 6(b) 
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(a) (b) 

Figura 6. (a) sintaxe de um programa sequencial básico; (b) 
resultado no Scratch. 

5.2 Sintaxe de Repetição 
O conceito de repetição desenvolvido no ambiente TaPrEC usa 

blocos específicos para a construção da estrutura repetitiva. Para 

indicar que um conjunto de blocos de ações será repetido, esses 

blocos devem estar entre o bloco “Inicio repetir” e o bloco “Fim 

repetir”. E para indicar o numero de vezes que serão repetidos são 

usados os blocos de números que devem ser encaixados na frente 

do bloco “Inicio repetir”. Um exemplo de uma estrutura repetitiva 

montada no ambiente é ilustrado na Figura 7(a). O programa 

indica que a personagem vai repetir duas vezes a sequencia de 

blocos: direita e acima. O resultado da execução do programa com 

a estrutura repetitiva se observa na Figura 7(b). 

 

 

(a) (b) 

Figura 7. (a) sintaxe da estrutura repetitiva; (b) resultado da 
estrutura repetitiva no Scratch. 

5.3 Sintaxe de Função 
O conceito de sub-programa (ou função) no ambiente TaPrEC se 

entende como um conjunto de blocos de ações identificado com 

um nome. Quando precisarmos executar aquele conjunto de 

blocos de ações basta invocar o nome do bloco que as contém. 

Para montar corretamente a estrutura de função, primeiro 

precisamos definir os blocos de ações que pertencem à função 

mediante os blocos “Definir Função” e “Fim da Função”. Todos 

os blocos encaixados entre esses dois blocos são parte da função. 

O ambiente aceita definir três funções: F1, F2 e F3. Para cada 

função existe um bloco “Define Função”: “Definir F1”, “Definir 

F2”, ”Definir F3”. O bloco “Fim Função” pode ser usado 

indiferentemente para qualquer função. Após definir a função, 

usamos os blocos F1, F2 e F3 para invocar a função 

correspondente. Na Figura 8(a) e 8(b) ilustram o programa 

tangível usando o conceito de função e o resultado desse 

programa respectivamente.  

 

 

(a) (b) 

Figura 8. (a) sintaxe de função; (b) resultado do programa no 
Scratch 

6. ESTUDO DE CASO 
As subseções a seguir detalham os principais aspectos de estudo 

de caso em que o ambiente proposto foi colocado em uso, e 

discutem seus resultados. 

6.1 Sujeitos e método 
A avaliação do ambiente TaPrEC teve lugar numa escola 

complementar ao ensino fundamental localizada dentro do campus 

da universidade onde esta pesquisa se desenvolve. Professoras e 

crianças participaram na avaliação do ambiente como se observa 

nas Figuras 9(a) e 9(b) respectivamente. No total participaram oito 

professoras e vinte crianças entre 8 e 10 anos. Foram realizadas 

treze oficinas experimentais ao longo de seis semanas. Sete 

oficinas com as professoras e seis oficinas com as crianças. Cada 

oficina tinha uma duração aproximada de 90 minutos. Primeiro 

realizava-se a oficina com as professoras e depois a oficina com as 

crianças. Os exercícios realizados por cada turma foram os 

mesmos. 

A avaliação do TaPrEC em um ambiente formal de ensino usou a 

observação direta e auto avalição de emoções (Self Assessment 

Manikin - SAM) [2] como métodos para a obtenção de dados. 

Outra das metodologias de pesquisa aplicadas no projeto envolveu 

a realização de uma oficina Semio-Participativa que consiste em 

praticas com a comunidade escolar com o objetivo de articular 

soluções para os problemas antecipados e encontrados durante a 

utilização do ambiente no cotidiano dos principais atores [1].  

Durante as oficinas experimentais um dos pesquisadores filmou as 

crianças interagindo com o ambiente de programação tangível. 

Para as oficinas as crianças e as professoras foram agrupadas em 

equipes separadamente, para que desenvolvessem exercícios 

simples de deslocamento de um personagem, envolvendo os 

conceitos de programação sendo trabalhados. Inicialmente a 

equipe planejava a solução (em papel) e então passava a montar a 

solução usando os blocos. Depois passavam o leitor RFID sobre 

os blocos montados, para a entrada da informação dos blocos no 

ambiente. A informação dos blocos era mapeada na linguagem 

Scratch, e os resultados mostrados no ambiente Scratch. 

Finalmente as crianças preenchiam o formulário sobre seu estado 

afetivo (SAM). Os pesquisadores participavam da oficina com as 

crianças, respondendo dúvidas e ajudando nos exercícios.  

As oficinas experimentais foram divididas em quatro etapas: a 

primeira de introdução ao ambiente e exercícios preliminares, a 

segunda parte para trabalhar o conceito de sequência; na terceira 

etapa trabalhou-se o conceito de funções e finalmente se trabalhou 

o conceito de repetições. A sétima e ultima oficina realizada com 

as professoras foi destinada a trabalhar com os artefatos da 

semiótica participativa.  

 

(a) 

 

(b) 

Figura 9. (a) oficina com as professora; (b) oficina com as 
crianças.  
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6.2 Exemplos de Atividades  
Uma variedade de tarefas foram realizadas no ambiente TaPrEC 

durante as oficinas com o propósito de trabalhar habilidades do 

pensamento algorítmico. As crianças não precisaram ter 

conhecimentos prévios para resolver os exercícios propostos. O 

nível de dificuldade foi diferente em cada oficina. Os exercícios 

descritos são alguns exemplos usados durante a oficina. A seguir 

descreveremos quatro atividades desenvolvidas pelas crianças. 

6.2.1 Figuras geométricas 
Nesta oficina as crianças iniciantes em programação tiveram que 

criar programas tangíveis para desenhar as figuras geométricas 

mostradas na Figura 10 usando apenas os blocos de deslocamento. 

Neste primeiro exercício as crianças se familiarizaram como os 

símbolos e tipos de blocos do ambiente TaPrEC.  

   

Figura 10. Figuras geometricas desenhados no TaPrEC 

6.2.2 Labirinto 
No exercício da Figura 11, as crianças deveriam escolher o 

caminho com a maior quantidade de pontos para que o gatinho 

conseguisse chegar até o prato de comida. As crianças tinham que 

montar o programa tangível que permitisse ao gatinho deslocar-se 

pelo caminho escolhido. Com essa tarefa conseguimos que eles 

explorassem conceitos básicos de sequência.  

 

Figura 11. Labirinto usado no exercício de sequência 

6.2.3 Submarino 
Nesta tarefa o objetivo foi ensinar o conceito de funções. Foi 

pedido para as crianças que encontrassem sequências de passos 

que fossem iguais, ao longo do caminho da Figura 12. Cada 

sequência distinta se converteria numa função. Para desenhar o 

caminho ilustrado, tiveram que invocar as funções na ordem 

correta.  

 

Figura 12. Tarefa do submarino para ensino de funções 

6.2.4 Escadas 
Para ensinar o conceito de repetições foi usada a tarefa de 

desenhar escadas como se mostra na Figura 13. Para a escada de 

subida usaram uma estrutura repetitiva e outra para desenhar a 

escada de descida. 

 

Figura 13. Tarefa para o ensino do conceito de repetições 

7. DISCUSSÃO  
Os formulários da auto avaliação de emoções preenchidas pelas 

crianças foram analisados e se obtiveram os resultados mostrados 

na Figura 14. Calculamos a moda da Satisfação, da Motivação e 

do Controle para cada oficina. Observamos que a Satisfação e 

Motivação se mantiveram na avaliação mais alta durante as seis 

oficinas. No entanto, o Controle teve as menores avaliações na 

terceira oficina onde se trabalhou o labirinto e na quarta e quinta 

oficina onde se trabalharam o conceito de funções.   

 

Figura 14. Moda da Autoavalição de emoções - Crianças 

Durante o estudo de caso foi possível observar que as crianças 

conseguiram aprender a sequência correta para construir um 

programa no ambiente TaPrEC. As crianças que interagiram com 
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o ambiente mostraram-se empolgadas e motivadas quando os 

programas criados por elas eram executados no ambiente Scratch 

como se ilustra na Figura 15. Se depois da execução do programa 

encontravam algum erro na sua solução, elas queriam tentar outra 

vez até conseguir a solução correta. Essa forma de reagir sugere 

que a programação permite as crianças encarar processos de 

autocorreção e busca de erros, e desenvolvam a habilidade de 

resolução de problemas, introduzindo as crianças no pensamento 

algorítmico. Outro aspecto importante durante as oficinas foi 

como as crianças trabalharam. Elas discutiam sobre a solução dos 

exercícios e distribuíam entre elas tarefas como montar as peças 

tangíveis, ler em voz alta a solução do exercício, montar a solução 

com as peças tangíveis, passar o leitor RFID. Esta atitude mostra 

que o ambiente fomenta a colaboração e socialização entre as 

crianças. 

 

Figura 15. Crianças interagindo com o ambiente TaPrEC 

Na oficina 1 começamos com uma introdução ao ambiente 

TaPrEC para que as crianças se familiarizaram com os blocos de 

controle e deslocamento. Durante as oficinas 2 e 3 se trabalharam 

o exercício do labirinto e o desenho de figuras geométricas, para 

introduzir o conceito de sequência. Nas oficinas 4 e 5 exploramos 

o conceito de funções por meio do exercício do submarino e 

também o desenho de figuras geométricas. Finalmente fechamos o 

ciclo de oficinas trabalhando o conceito de repetições na oficina 6. 

Os resultados da autoavalição de emoções (SAM) durante as 6 

oficinas sugerem que o conceito de funções resulta um pouco 

difícil de entender para as crianças por ser mais abstrato em 

comparação com os conceitos de sequência e repetições.  

8. CONCLUSÃO  
Durante a revisão da literatura encontramos diferentes ambientes 

para programação tangível que usam tecnologias mais sofisticadas 

em comparação com o proposto no ambiente TaPrEC. Nosso 

ambiente para programação tangível está composto por tecnologia 

de baixo custo que permite que seja acessível para instituições 

educativas com poucos recursos econômicos. Acreditamos que 

essa característica junto com a ideia de ensinar programação nas 

escolas por meio de Interfaces Tangíveis torna o TaPrEC uma 

ferramenta com muito potencial na comunidade educativa. 

Introduzir as crianças à programação usando jogos lúdico-

educativos permitirá promover o desenvolvimento de capacidades 

alinhadas com os novos desafios da era digital em que vivermos.  

Em termos de tempos de resposta podemos afirmar que a 

tecnologia usada no ambiente mostrou-se adequada para a 

programação tangível. Por fim, analisando os resultados do estudo 

concluímos que o ambiente conseguiu envolver as crianças, que 

operaram facilmente os objetos tangíveis e aprenderam conceitos 

básicos de programação, objetivo deste estudo.  

9. PROXIMOS PASSOS 
Para uma versão futura do ambiente planejamos acrescentar mais 

blocos de deslocamento. Implementar o feedback de som durante 

a execução dos programas e um mecanismo de debugging do 

ambiente que permita encontrar erros de forma mais facilitada.  
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ABSTRACT 
In the world, there are more than 1 billion of people that show one 

kind of deficiency. In Brazil, 23,9 % of the 190 million brazilians, 

show a kind of inability or deficiency. Among these 9,6 million, 

have some hearing deficiency. The deafness provides for the deaf 

person, the impossibility of social interaction, as the deafness 

inhibits the person to communicate through the way oral-hearing. 

In this work is presented an translator adapted on instant 

messaging communicator integrated with the Telegram. The 

related purpose of the development of this tool is to facilitate deaf 

people to learn the portuguese virtually in an acessible way, as 

also to people with hearing learn the Libras. To assess the 

usability and the importance of the system in a preliminary way, 

were done some tests with deaf and listeners colaborators of a 

private company. The preliminary results emphasizes the 

importance of the system.  

Palavras-chave 
Redes Sociais, Inclusão digital de pessoas surdas, Informática na 

Educação. 

1. INTRODUÇÃO 
Há no mundo mais de 1 bilhão de pessoas que apresentam algum 

tipo de deficiência [24]. Mesmo com os vários esforços da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) no sentido de difundir 

formas para prevenir ou atenuar os vários tipos de deficiência. 

Segundo IBGE [20] 23,9% dos 190 milhões de brasileiros 

apresentam algum tipo de incapacidade ou deficiência. São 

aproximadamente 45,6 milhões de brasileiros, quase o dobro da 

última pesquisa feita em 2000. Também foi constatado em 2010, 

que dos 45,6 milhões de pessoas com alguma necessidade 

especial, 9,6 milhões possuem alguma deficiência auditiva [20]. 

A surdez impossibilita a comunicação através do meio oral-

auditivo, forma que os ouvintes, grande maioria da população no 

Brasil, utilizam para se comunicar. Desde o século XVIII a surdez 

proporciona debates acirrados entre educadores, profissionais da 

saúde e pesquisadores [23]. Segundo Skliar, Massone, e Veinberg 

[32], a principal discussão sobre a surdez se relaciona a dois 

modelos de pesquisa, o clínico-terapêutico e o 

socioantropológico. 

O modelo clínico-terapêutico é orientado a partir do diagnóstico 

médico, que foca na busca da cura do problema auditivo. Este 

modelo parte do princípio que os principais problemas sociais e 

educativos do surdo, estão ligados a sua deficiência. Alguns 

autores dessa linha de pesquisa afirmam que existe diferenças 

neurológicas por causa da surdez e que os surdos são, lentos para 

aprender, agressivos, impulsivos e têm dificuldades para aceitar 

seus limites [32]  e, que a surdez acarreta problemas emocionais, 

sociais e intelectuais [33,34]. Sendo assim, esse modelo de 

pensamento vê como método de ensino a oralização, o ensino do 

português desde criança, fazendo com que os surdos possam 

corrigir seus defeitos da fala e treinar suas habilidades de leitura 

labial [33]. 

Já o modelo socioantropológico, que é o mais adotado e 

pesquisado atualmente de acordo com uma pesquisa realizada por 

Claudio  [11], vê a surdez como minoria linguística e não como 

uma deficiência. Esse modelo é marcado pela preocupação do 

surdo com a sua identidade [15]. A partir disso, a surdez é tratada 

como um problema cultural que deve ser resolvida através de 

métodos que se enquadram para o seu meio. Stokoe [32] informa, 

desde 1960, que a língua de sinais tem todos os critérios de ser a 

forma correta de ensinar aos surdos.  A surdez, neste caso, não é 

caracterizada como um problema patológico, mas como um 

problema que é possível o desenvolvimento sadio do surdo 

quando dadas as condições sociais e educativas adequadas [14]. 

Portanto, a língua de sinais é meio natural para que o surdo possa 

ter sua evolução intelectual e conhecimento de vida necessário 

para aprender o português. Claudio [11] enfatiza a necessidade do 

surdo em aprender o português para que ele possa ter melhores 

oportunidades na vida, a autora também frisa que o domínio da 

segunda língua passa por um processo de prática na leitura, escrita 

e tradução. A necessidade de aprender o português é de suma 

importância para o ingresso no ensino superior. De acordo com 

dados do Censo da Educação Superior de 2011 disponibilizados 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira [5], 4.078 alunos surdos estão matriculados em 

cursos de graduação presenciais e a distância. 

Mas, ao chegar no ensino superior, o aluno surdo precisa 

contornar as falhas da trajetória escolar [29]. Foster relata que os 

surdos raramente são incluídos nas interações informais entre os 
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estudantes ouvintes no que se refere a discussões sobre os 

assuntos abordados em sala [17]. Neste contexto, há relatos de 

grande evasão de surdos na educação presencial e EAD [2]. 

O decreto 5.626 [6] tornou obrigatório a inserção da Libras 

(Língua Brasileira de Sinais), segunda língua oficial do Brasil, 

como disciplina curricular nos  cursos de formação de professores 

para o exercício do magistério, em nível médio e superior, e nos 

cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas e 

privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Como também 

em todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do 

conhecimento, o curso normal de nível médio, o curso normal 

superior, o curso de Pedagogia e o curso de Educação Especial 

são considerados cursos de formação de professores e 

profissionais da educação para o exercício do magistério. 

O mesmo decreto 5.626 também prevê a formação de professor e 

instrutor de Libras, bem como a formação do tradutor e intérprete 

de Libras, profissionais necessários para o ensino da Libras para 

ouvintes e tradução do português para alunos surdos. Perlin 

enfatiza a importância dos interpretes durante as aulas e 

demonstra sua importância também para o convívio no dia a dia 

[26]. 

Os alunos ouvintes que pagam a disciplina de Libras também 

passam dificuldades em aprender a nova língua, que também 

necessita de constante tradução e prática. Nesse contexto, o 

intérprete é sobrecarregado por ser, em alguns casos, a única 

referência para os alunos. 

Sendo assim, a partir das problemáticas demonstradas até então, o 

surdo tem a necessidade de aprender o português para ter uma 

melhor qualidade de vida e alguns alunos ouvintes do ensino 

superior precisam aprender a Libras para melhor exercer suas 

funções ao término do curso. Partindo do pressuposto que as 

dificuldades apresentadas estão ligadas ao aprendizado de uma 

segunda língua, os objetivos deste trabalho são: (1) facilitar o 

aprendizado do português para alunos surdos; (2) facilitar o 

aprendizado da Libras para alunos ouvintes; (3) diminuir a 

exclusão social existente entre as duas comunidades. Esses 

objetivos poderão ser conquistados através de um tradutor 

atrelado a um comunicador de mensagens instantâneas integrado a 

redes sociais e adaptado para usuários surdos e ouvintes, 

permitindo a interação das duas comunidades de forma acessível e 

a tradução em tempo real do português para Libras e da Libras, 

escrita a partir de glosas e escrita visual (sinais), para o português. 

2. LIBRAS 

Em 2002 [13], foi promulgada a lei que reconhece a Língua 

Brasileira de Sinais – Libras, como meio de comunicação e de 

utilização da comunidade surda do Brasil.  

A língua de sinais é o principal canal que os surdos têm para 

adquirir algum tipo de conhecimento cultural. A língua, oral-

auditiva ou espaço-visual, proporciona a comunicação e ajuda na 

organização de pensamentos. No entanto, a surdez afeta o meio de 

comunicação via oral-auditiva, o que torna a língua de sinais o 

meio natural de comunicação entre os surdos. Esta por sua vez, 

possui regras e estruturas próprias que a torna diferente das 

línguas orais. 

De acordo com Capovilla [10] os sinais são formados através de 5 

combinações, que são: 

• Configuração das mãos – os sinais existentes na Figura 1 são 

as formas presente no sinal e podem representar palavras. 

• Ponto de articulação – são os lugares onde incide a mão 

predominante configurada, podendo tocar alguma parte do 

corpo, como também estar em espaço neutro vertical ou 

horizontal. Como pode ser observado na Figura 2, os sinais 

APRENDER, SÁBADO e LARANJA possuem a mesma 

configuração de mão e movimento, de abertura e fechamento. 

No entanto, o ponto em que o sinal é articulado e a variação 

da expressão facial determina o significado do sinal. 

• Movimento – são os parâmetros que podem envolver 

movimentos ou serem estáticos. Os sinais TER e TER-NÃO 

(Figura 3) possuem a mesma configuração de mão, em forma 

de L, mas com apresentação distinta. O sinal TER é estático, 

com o polegar colocado ao corpo e o TER-NÃO tem 

movimento, realizado na altura da cintura, girando o polegar 

em 90º torno do eixo do pulso. 

• Orientação ou Direção – o gesto pode ser interpretado de 

acordo com a orientação que o sinal tiver. É o caso do verbo 

RESPONDER (Figura 4) que se movimenta partindo da 

pessoa que pratica a ação para a pessoa que sofre a ação do 

verbo. 

• Expressão facial ou corporal – esses parâmetros são 

fundamentais na linguagem de Libras, pois eles permitem a 

transmissão de sentimentos e intensidade. Nos sinais 

apresentados na Figura 5, a expressão facial modifica o 

sentido do sinal. 

3. REDES SOCIAIS 

As redes sociais ultrapassaram o objetivo de relacionamento e 

passaram a ser uma fonte de pesquisa e notícia, tendo como 

atributo a participação do leitor, possibilitando que o mesmo se 

torne também um escritor. Com base nisso, tudo que está na rede 

é provisório e pode ser modificado, recriado ou complementado, 

diferentemente do jornal impresso. 

No Brasil, as redes sociais online estão cada vez mais populares. 

Estudos apontam o país como um dos campeões em acesso no 

mundo [12]. Milhões de usuários se conectam nas redes sociais 

[27, 28], com os mais diversos fins como interação através de 

mensagens privadas, criação e compartilhamento de conteúdos 

privados e públicos, entre outros recursos que podem ser gerados 

pelo trabalho conjunto e pela interação em massa dos usuários. 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

373

 

Figura 1.  Configuração das mãos. Alfabeto da Libras [7]. 
 

 

Figura 2. Ponto de articulação [7]. 
 

 

Figura 3.  Movimento [7]. 
 

 

Figura 4.  Direção [7]. 
 

 

Figura 5.  Expressão facial [7]. 
 

Um estudo feito por Pempek [25] demonstra a importância das 

redes sociais no dia a dia de alunos. Foi constado que milhões de 

jovens e adultos contemporâneos usam alguma rede social. Os 

resultados descritos no estudo, indicam que os alunos usam o 

Facebook aproximadamente 30 minutos ao longo do dia, como 

parte de sua rotina diária. O Facebook foi usado com mais 

frequência para a interação social, principalmente com os amigos 

que tiveram algum contato pessoalmente ao longo do dia. Sendo 

assim, pode-se dizer, que as redes sociais são uma extensão da 

interação vivenciada no dia a dia. 

É possível identificar o quão importante as redes sociais são no 

dia a dia das pessoas. No entanto, para pessoas surdas que não 

tem domínio com o português, as redes sociais fazem com que 

seus poucos usuários fiquem excluídos.  

O trabalho apresentado é integrado com a rede social Telegram 

[35]. O Telegram é um aplicativo de mensagens com foco em 

velocidade e segurança, é rápido, simples e grátis. É possível usar 

o Telegram em todos os dispositivos ao mesmo tempo — as 

mensagens são sincronizadas em todos os celulares, tablets e 

computadores do usuário [35]. 
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4. INTERFACE 
A interface desse trabalho foi elaborada de acordo com o padrão 

existente nas redes sociais que fornecem o serviço de mensagens 

instantâneas. Apesar de ter sido elaborada com cuidado e 

seguindo alguns conceitos de IHC, ela foi projetada para facilitar 

o desenvolvimento e os testes do aplicativo. É possível que a 

versão visual proposta neste trabalho não seja a melhor alternativa 

para o uso da aplicação. No entanto, o projeto de design de uma 

interface inclusiva, aos diferentes tipos de usuários, está dentro do 

planejamento do projeto. 

5. TRABALHOS CORRELATOS 
Para melhorar a compreensão da área de abrangência do trabalho 

desenvolvido, serão brevemente apresentados outros projetos que 

são voltados para a tradução do português para Libras. 

5.1 Dicionário da Língua Brasileira de Sinais 
O INES (Instituto Nacional de Educação de Surdos) possui um 

dicionário de Libras, onde é possível a tradução de palavras da 

língua portuguesa para a Libras [1]. O projeto pode ser utilizado 

em sala de aula, na internet e até na construção de livros virtuais, 

traduzindo informações por meio de sinais animados, 

apresentados via computador. Na Figura 6 é apresentada a versão 

Web do dicionário. 

 

Figura 6.  Dicionário de Libras, versão 2.1 [1]. 
 

5.2 Falibras 
O sistema Falibras [7] foi desenvolvido com o intuito de apoiar a 

comunicação oral entre ouvintes e surdos, facilitando o convívio 

entre os mesmos. De maneira geral, o sistema capta a fala através 

de um microfone e exibe a tradução do que foi dito, em Libras, na 

sua forma gestual, animada e em tempo real. O diferencial do 

Falibras fica por conta do seu engenho de tradução, que utiliza 

técnicas de aprendizagem de máquina para melhorar a qualidade 

da tradução. 

5.3 ProDeaf 
O ProDeaf é um conjunto de soluções de softwares para empresas 

e de uso pessoal, com recursos similares ao Falibras e ao 

dicionário do INES, tendo como base a capacidade de traduzir o 

português para Libras. No entanto, o objetivo principal do 

ProDeaf [27] é tornar websites de empresas acessíveis para 

surdos. Com suporte para diversas plataformas, o projeto utiliza 

animações em 3D para demonstrar a tradução. A versão mobile do 

projeto pode ser verificada na Figura 7. 

 

Figura 7.  Versão mobile do ProDeaf [27]. 
 

5.4 Hand Talk 
O Hand Talk App [19], também é um tradutor do português para 

Libras, com o diferencial de ter sido projetado, inicialmente, para 

smartphones e tablets. Hand Talk foi eleito o melhor aplicativo 

social do mundo, na WSA-mobile, evento organizado pela ONU – 

Organização das Nações Unidas – realizado em Abu Dhabi, nos 

Emirados Árabes. A Figura 8 contém uma de suas imagens de 

divulgação. 

 

Figura 8.  Hand Talk [19]. 
 

5.5 Comparativo 
Em análise dos projetos citados nesta seção, todos são 

caracterizados como tradutores português- Libras e não permitem 

outras combinações de tradução, como também a possibilidade de 

integração com redes sociais e consequentemente interação entre 

usuários. 

O projeto proposto neste trabalho permite a prática e o 

aprendizado da segunda língua em todos os seguimentos. É 

possível traduzir do português para Libras, português para glosas, 

glosas para português, glosas para Libras, Libras para português e 

Libras para glosas, a partir de um diálogo comum, permitindo 

incluir socialmente a comunidade surda com a comunidade 

ouvinte através de interações com os contatos do Telegram. 

6. FALIBRAS MESSENGER 
Falibras Messenger é um tradutor adaptado a um comunicador de 

mensagens instantâneas integrado com a rede social Telegram. O 

objetivo principal do projeto é que ouvintes e surdos possam se 

comunicar através de uma interface adaptada e como 

consequência a ferramenta possa contribuir para o aprendizado de 

uma nova língua.  
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Na mesma interface, o usuário poderá intercalar as traduções entre 

português, Libras e glosas. Na figura 9 é possível verificar um 

resumo das combinações de traduções. 

 

Figura 9.  Combinações das possibilidades de traduções do 
projeto. 

 

As glosas são anotações que dão sentido a uma palavra. No 

processo de aquisição do português pelo surdo ou da Libras pelo 

ouvinte, a glosa é o intermediário das duas línguas. As glosas são 

representações da Libras em uma adaptação do português. Como 

por exemplo, na frase "O menino caiu", a representação em glosas 

ficaria, [MENINO] [JÁ] [CAIR]. Consequentemente, a tradução 

desta frase em Libras seria as animações dos respectivos sinais, 

[MENINO] [JÁ] [CAIR]. 

6.1 Tecnologias Utilizadas. 
• Django – é um framework web de alto nível, que utiliza 

Python como linguagem de programação e incentiva o rápido 

desenvolvimento e design limpo e pragmático [16]. Todo o 

sistema do projeto proposto foi desenvolvido a partir de um 

único projeto em Django. 

• Falibras – tem como princípio a tradução do português (falado 

ou escrito) para a Libras na forma gestual animada. Os 

conteúdos em português fornecidos por um ator externo são 

traduzidos, e exibidos em um monitor de computador através 

de gestos em LIBRAS em forma de animações [7]. 

6.2 Disposição da Interface  
Como o sistema é integrado com o Telegram, o login é realizado 

diretamente pela conta da rede social. Após o login, o usuário já 

tem acesso a todos os recursos do sistema. Na Figura 10 é 

possível visualizar a tela principal do Falibras Messenger. 

 

Figura 10. Tela principal do Falibras Messenger. 
Na Figura 11, a interface é organizada e destacada para melhorar 

o entendimento de cada parte da interface. A Parte I em destaque 

representa a lista de contatos do Telegram importada 

automaticamente a partir do login e algumas notificações das 

mensagens ou do status dos contatos. Na Parte II é visualizado o 

histórico de mensagens, o diálogo é alterado sempre que o 

usuário/aluno clicar em um novo contato, com exceção do contato 

da conversa. A Parte III é referente ao envio de mensagens em 

português. O aluno poderá escrever nesse trecho diretamente em 

português ou selecionar e adicionar os sinais da Parte VI para 

enviar mensagens. 

A Parte IV representa a visualização da tradução das mensagens 

para Libras e a Parte V é a legenda da animação que demonstra a 

glosa de cada tradução. E por último, a Parte VI contém os sinais 

utilizados para que alunos surdos e ouvintes possam escrever, 

mesmo que de forma limitado, em Libras. 

 

Figura 11. Tela principal com alguns seguimentos destacados. 

7. FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 
Esta seção descreve as principais funcionalidades na perspectiva 

do usuário/aluno. Será demonstrado o que pode ser feito, como 

pode ser feito e como interpretar cada símbolo existente na 

interface. 

Na Figura 12 é apresentado e delimitado (através de números e 

letras) com mais observações o conteúdo da Parte I destacada na 

Figura 11, a figura demonstra a disposição e o significado de cada 

informação da imagem. 

Com a especificação de cada número e letra disposto na Figura 

11, pode-se interpretar algumas informações e determinar sete 

tipos de notificações que podem ser observadas no bloco do 

contato. A disposição de letras vermelhas dentro de retângulos 

vermelhos com cantos arredondados demonstra quais notificações 

estão em cada bloco do contato. As sete notificações são: (A) 

mensagem recebida e visualizada; (B) mensagem recebida e não 

visualizada; (C) mensagem enviada e visualizada; (D) mensagem 

enviada e não visualizada; (E) contato disponível para conversa; 

(F) contato não disponível para conversa; (G) diálogo atual. 

Os números (em círculos vermelhos) contidos na Figura 11 estão 

organizados para facilitar o entendimento de cada símbolo, campo 

ou texto existente na figura. Sendo assim, os significados de cada 

número são: (1) configuração de perfil; (2) funcionalidades extras; 

(3) campo para buscar contatos; (4) foto de perfil do contato; (5) 

nome do contato; (6) última mensagem do diálogo; (7) hora ou da 

última mensagem; (8) status de visualização; (9) status de 

presença. 
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Figura 12.  Representação da lista de contatos. 
 

Para facilitar a interpretação das Notificações C, D, E e F, foram 

criados dois símbolos (Figura 13) que permitissem a compreensão 

intuitiva de surdos e ouvintes. Os símbolos Presente e 

Visualizado existentes na Figura 13, são as representações em 

Libras dos sinais PRESENTE e OK, respectivamente. A coloração 

em azul representa a afirmação da informação e coloração cinza 

informa a negação. O símbolo Visualizado e Não Visualizado 

podem ser encontrados nas Notificações C e D dos blocos de 

contatos da Figura 12.  

Quando uma mensagem é enviada pelo contato, ou seja, a última 

mensagem é uma mensagem recebida, o símbolo referente a 

notificação de Visualizado da Figura 13 não precisa aparecer no 

canto inferior do Bloco. Como por exemplo, os blocos dos 

contatos de Contato 2 e Contato 4 da Figura 12 que não contém a 

Notificação de Visualizado. 

A Notificação B, mensagem recebida e não visualizada, pode ser 

observada no contato Contato 2. Tanto o nome de usuário do 

contato como também a última frase estão em negrito, deixando o 

 

Figura 13. Símbolos Presente e Visualizado. 
 

bloco com mais ênfase em relação aos demais. Já as Notificações 

A e G podem ser observadas no contato Contato 4. O fundo 

branco determina que o diálogo entre o usuário e o contato é o  

diálogo atual da conversa. E quando o nome do contato e a última 

mensagem está com o formato normal de texto, determina que a 

mensagem foi lida (Notificação A). 

A Parte II da Figura 11 contém o nome do contato da conversa 

atual, o tempo em que ele está online e o histórico de mensagens 

trocadas com o usuário. As mensagens do lado esquerdo 

representam as mensagens do contato e as do lado direito do 

aluno (Figura 14). Ao lado de cada balão que contém a 

mensagem, existe um botão que ao ser clicado irá executar a 

tradução da mensagem. O botão tem o símbolo de um play, 

considerado o símbolo mais intuitivo a partir de um estudo 

elaborado com voluntários surdos utilizando a técnica de fantasia 

direcionada [18]. 

 

Figura 14. Representação do diálogo. 
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Capovilla, Raphael, Viggiano, Neves e Luz [10] chamam a 

atenção para o potencial da Sign Writing, uma escrita visual, para 

acelerar o desenvolvimento linguístico e cognitivo da criança 

surda. A Parte VI da Figura 11 contém alguns sinais que permite 

o aluno, seja ele surdo ou ouvinte, possa escrever a partir de 

conceitos da Libras. Nessa situação, a tradução ocorrerá no 

momento que o aluno enviar a mensagem. A Figura 15 demonstra 

com mais clareza alguns sinais utilizadas para escrita. 

A parte de escrita através de sinais não é algo oficial no Brasil. 

Por lei, o português é a única língua oficial para escrita. No 

entanto, espera-se que com mais pesquisas elaboradas neste 

seguimento e o uso da ferramentas como a proposta neste 

trabalho, permitiam que a escrita visual se torne mais forte 

 

Figura 15. Escrita da Libras. 
 

8. VALIDAÇÃO PRELIMINAR 
Para avaliar a usabilidade e importância do sistema de forma 

preliminar, foram realizados alguns testes com cinco 

colaboradores surdos e quatro ouvintes de uma empresa privada. 

Dos colaboradores surdos, apenas um cursa o ensino superior e os 

demais não concluíram o ensino médio. Os quatro colaboradores 

ouvintes são bilíngues e têm um domínio razoável da Libras. 

No teste, apenas dois ouvintes e dois surdos usam alguma rede 

social com frequência. Os outros surdos não usam por terem 

dificuldades em interpretar as informações em português. Ao 

mostrar o sistema apresentado neste artigo, os colaboradores 

elogiaram o projeto e que a interface estava intuitiva. 

O teste realizado foi apenas preliminar, não é o suficiente para 

validar a interface e verificar se o sistema tem as características 

necessárias para apoiar na educação de surdos e ouvintes. 

9. TRABALHOS FUTUROS 
A evolução deste trabalho poderá seguir diversas vertentes. As 

possíveis possibilidades de pesquisa são, não necessariamente 

nessa ordem: 

• Validação da interface em cenário de uso real: verificar se a 

interface criada é de fácil compreensão, tanto para surdos 

como também para ouvintes; 

• Teste em alarga escala para validar de forma mais efetiva a 

eficiência do sistema; 

• Verificar a possibilidade de integrar com outras redes sociais e 

ferramentas voltadas para educação. 

10. CONCLUSÃO 
A falta de conhecimento da população referente a surdez e a 

Libras é um dos pontos fortes para exclusão social das pessoas 

surdas. É comum perguntas referentes do porque o surdo usar a 

Libras, já que existe o português. Infelizmente, também é comum 

a falta de sensibilidade e compreensão dos problemas que 

envolvem um cidadão surdo. 

Apesar de leis que obrigam o atendimento diferenciado para os 

surdos, as instituições de ensino não estão prontas para tender 

essas pessoas. Além disso, professores e alunos, também não 

estão preparadas para conviver com os surdos. 

O uso de tecnologias que facilitem ou permitam a execução de 

determinadas tarefas vem crescendo muito com o passar dos anos. 

A interação homem computador é foco de diversas pesquisas em 

áreas relacionadas à computação. No entanto, na ótica de uma 

pessoa com necessidade especial, determinadas tecnologias não 

influenciam no seu dia a dia, já que a sua especialidade o 

impossibilita do uso. 

Espera-se que trabalhos como esse possam contribuir de forma 

positiva para o dia a dia de surdos e ouvintes que precisam 

aprender a Libras. 
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ABSCTRACT 
This article describes the application of game Yumi Yumi and 

assesses the effects regarding gender equality in children 5 years 

of Management State Educational Institutions and Management 

Private Educational. The sequence used to develop the game in 

the Engineering Methodology Educational Software MEiSE, and 

the development of research, which had a quasi-experimental 

design, the attitude to gender in children previously measured 

explains, then they were made sessions with parents, to promote 

the use of Yumi Yumi game, after a month of observation and test 

again regarding gender applied attitudes finding changes in the 

attitudes of children on gender, also could be identified 

differences in children's attitudes regarding the type of state 

Educational Management, this gap should be the socioeconomic 

level. 

 
RESUMEN 
Este artículo describe la aplicación del videojuego Yumi Yumi y 

evalúa sus efectos respecto a la equidad de género en los niños y 

niñas de 5 años de Instituciones Educativas de Gestión Educativa 

Estatal y Gestión Educativa Particular. Se explica la secuencia 

utilizada para elaborar el videojuego bajo la metodología de 

ingeniería de Software Educativo  MEiSE, así como el desarrollo 

de la investigación,  la cual tuvo un diseño cuasiexperimental, se 

midió previamente la actitud respecto al género en niños y niñas, 

luego se realizaron sesiones con los padres de familia, para 

favorecer el uso del videojuego Yumi Yumi, al cabo de un mes de 

observación  se aplicó nuevamente e test de actitudes respecto al 

género encontrándose modificaciones en las actitudes de los niños 

sobre el género, así mismo se pudo identificar diferencias respecto 

a las actitudes de los niños respecto al tipo de Gestión Educativa 

estatal, esta brecha se debería al nivel socioeconómico 

Keywords 

Dispositivos Táctiles, Equidad de Género, Videojuegos  

 

1. INTRODUCCIÓN 
Los dispositivos móviles contienen videojuegos, muchos de estos 

videojuegos se encuentran de manera gratuita y libre en la web a 

disposición de los usuarios, propiamente, algunos contribuyen al 

desarrollo de la coordinación ojo-mano, traducida en una mayor 

agudeza visual, rapidez de reacción, capacidad de atención 

múltiple; lo mismo que, la aptitud relacional, alta motivación al 

logro, mayor tolerancia a la frustración, capacidad para tomar 

riesgos, resolver problemas y tomar decisiones[5]; igualmente, el 

aprendizaje de la reflexión estratégica, la creatividad, la 

cooperación y el sentido de la innovación[6], son algunas de las 

características de los videojuegos que encontramos actualmente 

en la web. Reiterando el concepto en el cual enmarcamos los 

videojuegos, como objetos de aprendizaje con entretenimiento 

[3]. Características como la adaptación del proceso de aprendizaje 

requieren una fase de análisis, previa al desarrollo del proceso, y 

una fase de aplicación durante el mismo. La primera, partiendo 

del reconocimiento de la diversidad de los usuarios (niños o 

niñas), consiste en el análisis sobre la forma en que influyen 

dichas diferencias en el proceso de aprendizaje y de las 

posibilidades de manipulación que ofrecen. La información 

recopilada en esta fase de análisis previo permite definir las 

estrategias de adaptación que se llevarán a cabo en la fase de 

aplicación. Durante el desarrollo del proceso, determinar con la 

máxima precisión posible la situación concreta de cada usuario 

(niño o niña) en un instante determinado, es un requisito crítico 

para poder ofrecerle las opciones más adecuadas para potenciar 

los efectos positivos del proceso de aprendizaje. 

Los videojuegos en el ámbito mental, coadyuvan a desarrollar un 

buen control motor favoreciendo la exploración, proporcionando 

experiencias concretas sobre las que irá construyendo el 

conocimiento, tanto de sí mismo como del mundo que le rodea 

[2]. 

A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y 

concentración y la creatividad. 
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En el ámbito emocional, la psicomotricidad permite ganar 

autonomía, lo que favorece la adaptación social. Sirve como un 

canalizador, ya que el individuo puede descargar su impulsividad 

sin culpabilidad. Esta descarga será determinante para el 

equilibrio afectivo. Reafirma el autoconcepto y autoestima [10]. 

La equidad de género en los videojuegos se encentra estereotipada 

debido a que una gran cantidad de estos tienen una connotación 

no intencionada masculina, mostrando siempre personajes de sexo 

masculino en mayor predominancia, así mismo esta situación 

promueve el uso mayoritario de videojuegos el cual es 

desarrollado en mayor porcentaje por varones que por mujeres. 

El género ha sido la piedra angular alrededor de la cual las 

relaciones sociales se han construido. Este ha definido claramente 

en la sociedad el papel que los hombres y las mujeres deben de 

cumplir. Más importantemente, ha colocado a la mujer en una 

posición dependiente frente al hombre al asociarla sólo con las 

habilidades emocionales y los roles de cuidado personal, mientras 

el hombre es asociado con las habilidades físicas e intelectuales y 

los roles de liderazgo y protección [8]. 

 

1.1 METODOLOGIA    
En el proceso de diseño de sistemas donde el conocimiento de 

HCI, principios y métodos juegan un papel importante en todas 

las decisiones de diseño, se debe considerar guías de diseño de 

interfaces  humano  computador  para  aplicaciones  de  software  

educativo,  considerando  la retroalimentación en todo 

momento, así como la correcta ubicación de los elementos y 

pertinente utilización de los mismo, según la intencionalidad del 

videojuego[1]. 

Como parte del desarrollo de este trabajo se usó la Metodología 

de Ingeniería de Software Educativo MEiSE [1], el cual propone 

un ciclo de vida dividido en dos etapas. En la primera etapa se 

contempló la definición de requisitos y el análisis y diseño 

preliminar, durante los cuales se determinan en forma global las 

características que se pretende alcanzar con el producto, los 

requisitos  pedagógicos, de comunicación y la arquitectura sobre 

la cual  se construirá́ el videojuego, y se termina con un plan de 

iteraciones las cuales se programan teniendo cuidado de que el 

producto que se libera al término de cada una de estas etapas 

está didácticamente completo, es decir que cubre completamente 

algunos de los objetivos didácticos del software, 

específicamente el desafío a la mente y el entretenimiento. Una 

vez establecidos estos lineamientos, se inició la segunda etapa, 

en la cual se procede a desarrollar el producto, es decir un 

desarrollo progresivo de las actividades reconocidas sobre los 

Mobile Learning Object (MLOs) [7] tales como los módulos de 

Diseño, Validación, y Retroalimentación, asegurando el 

funcionamiento operativo de cada parte a través de iteraciones 

cortas que permitan un crecimiento validado y retroalimentado. 

 

 

Figura 1: Metodología del modelo propuesto 
 

En el desarrollo del videojuego se consideró aspectos como el 

de motivación e implicación del usuario en el videojuego, así 

como el contexto es decir de manera individual y multijugador, 

desde la perspectiva establecida por las metodologías activas 

centradas en el estudiante, los usuarios-aprendices dejan de ser 

meros espectadores y pasan a tener un papel más activo en su 

aprendizaje; con el consiguiente desarrollo de diversas 

competencias. Entre ellas [4] destaca: 

• Resolución de problemas 

• Toma de decisiones 

• Trabajo en equipo 

• Habilidades de comunicación (argumentación y 

presentación de la información) 

• Desarrollo de actitudes y valores, revisión, tolerancia 

Los videojuegos aprovechan el error como oportunidad de 

aprendizaje y de reflexión sobre todo al momento de enfrentar el 

desafío, inclusive podríamos mencionar a la resolución de 

problemas de manera abierta, existen diferentes formas de ganar 

u obtener premios o algún valor preciado, no existe una sola 

secuencia, salvo que el juego sea lineal (es decir con una sola 

alternativa para alcanzar el objetivo). 

 

1.2 RESULTADOS 
La investigación tuvo un diseño cuasiexperimental con un pre 

test y pos test , se evaluó la perspectiva de género en niños y 

niñas, para ello se construyó un instrumento empírico que tuvo 

la validación de constructo, de criterio y de contenido el cual fue 

validado  por la técnica del juicio de  expertos en Educación 

Inicial y una psicóloga especialista en el tema, este cuestionario 

contenía ítems gráficos los cuales fueron sometidos a  la 

confiabilidad de Cronbach la cual alcanzó un 0,634, lo cual 

indica que este instrumento si es confiable. Este instrumento 

tiene como resultado final un valor dicotómico, el cual indica si 

tiene o no percepciones equitativas hacia el género. 

Posteriormente se aplicó el instrumento en 2 Instituciones 

Educativas de diferente Gestión: estatal y particular, estas 

Instituciones Educativas son de un mismo distrito sólo que la de 

gestión estatal se encuentra en la zona urbana marginal y la de 

gestión particular se encuentra en una zona exclusiva,  la 

información adicional a esta ubicación está ligada directamente 

al estrato socioeconómico   

  

A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la 

atención y concentración y la creatividad 
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En la I.E. Pública poseen un 23% tablets, un 8% Smartphone, 

un 23% celulares con pantalla táctil; pero un 46% no poseen 

ningún dispositivo táctil. 

En la I.E Privada poseen un 55% tablets, un 18% Smartphone, 

un 27% celulares con pantalla táctil, sumando un 100%, es decir 

todos los padres de la I.E. Privada poseen en casa un dispositivo 

con pantalla táctil. 

Del análisis de datos a padres de familia, docentes y estudiantes 

se ha identificado la existencia de este tipo de dispositivos 

táctiles en las familias de estos 168 niños en los cuales se tiene 

que el 77% cuenta con algún dispositivo, desde una tablet, 

samrtphone, ipad,… y el 100% de familias deja que sus hijos 

manipulen este tipo de equipos 

 

 

 

 
Figura 2: Analisis de los resultados 

 

De la aplicación del instrumento para medir la percepción de 

género de los niños de 5 años de la II.EE. Públicas  se ha 

identificado que poseen un 69% tienen una tendencia machista 

según el instrumento utilizado, es decir que no consideran 

importante participar en actividades de la casa o en acciones que 

según sus respuestas sean desarrolladas sólo por mujeres. 

Y en la I.E. Privada solo un 45% tiene esa tendencia machista. 

Una vez aplicado el pre test se procedió a desarrollar nuestra 

intervención, a través del videojuego Yumi Yumi, aquí tenemos 

dos tipos de intervención, la primera se basó en la 

sensibilización a los padres de familia a cerca de este tema tan 

álgido en nuestra sociedad y el otro ya consistió en la 

intervención directa  con talleres específicos con los padres de 

familia, estos talleres se focalizaron en el buen uso de los 

dispositivos móviles que cuentan para favorecer el desarrollo 

evolutivo de sus hijos, posteriormente se procedió a explicar las 

bondades del videdojuego Yumi Yumi, para esta situación se 

solicitó el permiso respectivo a los padres de familia para 

deshabilitar los otros videojuegos de sus equipos móviles y 

activar  Yumi Yumi, esta intervención tendría una duración de 

un mes, para ello se tuvo la participación de las docentes de aula 

así como el permiso concedido por las directoras de estas dos 

instituciones. 

Al aplicar el video juego Yumi Yumi se obtuvo disminuciones  

sobre la percepción de género en los niños tal y cómo se analizó 

en el pre test, obteniéndose una disminución de  12% en la I.E. 

de gestión estatal y en la de gestión particular una leve 

disminución del 3%, se compararon  ambos resultados, para ello 

se utilizó la prueba estadística de Mc Nemar alcanzándose  una 

significancia menor a 0,05 por lo que podemos afirmar que ha 

surtido efecto el video juego Yumi Yumi en la perspectiva de 

género de los niños de 5 años. 

Se ha considerado la relación entre los elementos del 

videojuego de la ste. Manera (Arquitectura): 
La arquitectura que se usó para el desarrollo de las aplicaciones 

está basada en Unity, ya que tenemos una capa que es la del juego 

y encontramos lo que es la aplicación en sí, que se comunica con 

los Assets y los Escenarios. 

El motor gráfico OpenGL ES (en Android y iOS), tiene soporte 

para mapeado de relieve, reflexión de mapeado, mapeado por 

paralaje, pantalla de espacio oclusión ambiental (SSAO), sombras 

dinámicas utilizando mapas de sombras, render a textura y efectos 

de post-procesamiento de pantalla completa. 

Unity también incluye Unity Asset utilizando PostgreSQL como 

backend, un sistema de audio construido con la biblioteca FMOD, 

con capacidad para reproducir audio comprimido Ogg Vorbis, 

reproducción de vídeo con códec Theora. 

Para la manipulación de los objetos se usa los GameObject. No 

obstante, los GameObjects no hacen nada por sí mismos. Estos 

necesitan propiedades especiales antes de que puedan volverse un 

personaje, un ambiente, o un efecto especial. Pero cada uno de 

estos objetos hace diferentes cosas. 

Las partes funcionales y comportamiento de los Game object 

están a cargo de los Componentes que tienen distintas funciones 

que realizan tareas específicas dentro de nuestro Juego. 

Tenemos la capa de redes sociales, donde nuestro Juego podrá 

enlazarse con distintas APIS a distintas redes Sociales como 

Facebook, Google Plus, Twiter, además de guardar en el caso de 

Google Play una tabla de Ranking del juego. 

 
Figura 3: Diagrama de arquitectura 
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Figura 4: Diagrama de Arquitectura 

 
A continuación se muestra la arquitectura del videojuego Yumi 

Yumi basado en la cocina, este videojuego tiene un énfasis en la 

cocina de la zona haciendo más asequible y agradable el hecho 

de interactuar con cada uno de sus elementos debido a este 

carácter significativo, que fue reforzado por los padres de 

familia, este videojuego fue pensado como un elemento más de  

a práctica de atención a la diversidad y desarrollo de la equidad 

en cuanto a actividades de la cocina 

 

 

 
 

Figura 5: Diagrama de Flujo 

1.2.1 YUMI YUMI  

 

Figura 7: Portada de Yumi Yumi 

 

 
Figura 6: Diagrama de base de datos 

1.2.1.1 Introducción  
El actual ritmo de vida, la equidad de género; así como la 

globalización traen consigo que sea cada día más difícil dedicar 

tiempo para preparar y compartir la comida peruana en el hogar, 

así como que la comida rápida desplaza a la comida peruana 

tradicional, perdiéndose así la tradición y la identidad que 

acompañan a nuestra gastronomía.  

Si bien es cierto la comida peruana “está de moda”, eso es solo de 

nombre, ya que todo el mundo sabe los nombres de los platos más 

populares, no están difundidas las tradiciones, la historia, y 

porque no los valores que acompañan este plato; es necesario 

revalorizar nuestra gastronomía no como solo sabores, sino como 

parte fundamental de nuestra identidad, nuestra herencia, nuestra 

cultura, nuestra diversidad, en pocas palabras de nuestra 

peruanidad.  

Proponemos desarrollar un juego para dispositivos móviles, que 

haga que los niños y no tan niños conozcan y sepan apreciar 

nuestra gastronomía, de un modo lúdico y entretenido. 

1.2.1.2 Resumen 
Érase una vez un gatito llamado Ram, que se enamoró 

perdidamente de su vecina, una gatita llamada Yumi, pero hubo 

un problema, Yumi era la gatita del mejor cocinero de la ciudad, y 

le dijo a Ram que para que él de su aprobación al romance con 

Yumi debería demostrar que era merecedor de ello. Por eso Ram 

inicio su viaje en busca de los mejores cocineros el país, para 

aprender de ellos, y poder volver al lado de su amada Yumi. 

Esta en tus manos ayudar al valiente Ram en su travesía, solo con 

tu ayuda lograra volver a las patas de su amada.Yumi Yumi es un 

juego de simulación de cocina peruana. Aquí tu puedes aprender 

jugando!  

1.2.1.3 Interfaz del Juego  
Cuando se presiona el botón Play, aparece la siguiente interfaz en 

donde se simulará la preparación del plato elegido, esta interfaz 

tendrá:  

● Medidor de Cantidad  

● Ingredientes respectivos a la receta  



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

383

● Un marcador de puntuación, que irá aumentando si cada paso 

de la receta se hizo correctamente.  

● Medidor de tiempo de cuenta regresiva del juego.  

● Un aprendiz que hará muecas según vaya yendo la preparación. 

1.2.1.4 Manipulación del juego  
Para la manipulación del juego se tendrá que usar los diferentes 

gestos táctiles que soporta el dispositivo móvil así como el 

giroscopio que tiene el dispositivo.  

Para cortar los ingredientes deberá hacer un Drag de un punto a 

otro que haga intersección al ingrediente 

 

Figura 8: Imagen del video juego Yumi Yumi 

 

Figura 9: Imagen del video juego Yumi Yumi que enseña 
como cortar los ingredientes 

 

Para hacer alguna cocción o licuar ingredientes simplemente 

deberá presionar Tap sobre el botón de las herramientas de 

cocina.  

 

Figura 10: Imagen del video juego Yumi Yumi que enseña 
como licuar los ingredientes 

 

Para echar los ingredientes al recipiente en alguna cantidad 

específica deberá utilizar el giroscopio vertiendo el ingrediente en 

la cantidad que se le indico, para eso en la parte central izquierda 

estará el contador respectivo. 

 

Figura 11: Imagen del video juego Yumi Yumi que enseña 
como usar el giroscopio para verter liquidos 

 

Para realizar el encendido de la cocina deberá realizar un Drag del 

fosforo para cumplir dicha tarea. 

 

Figura 12: Imagen del video juego Yumi Yumi cuando muesta 
como cocina los ingredientes 

 

Al culminar el juego le aparecerá la siguiente interfaz que le 

mostrara el símbolo de Share el cual le permitirá compartir su 

puntaje a través de redes sociales, también el símbolo de Play para 

volver a intentar jugarlo y el botón de Back el cual le permitirá 

regresar al menú principal 

2. CONCLUSIONES 
Es innegable la utilización de dispositivos táctiles en el hogar 

debido a que es una situación que no puede ser descartada, 

tienen influencia directa o indirecta en el desarrollo evolutivo de 

los niños y niñas de 5 años. 

Según la perspectiva de género se ha evidenciado un cambio 

significativo en los niños debido a la influencia de este 

videojuego. 

Se ha utilizado la metodología MEiSE para elaborar el 

videojuego Yumi Yumi y se ha verificado la efectividad de esta 

metodología de software. 

Los videojuegos pueden ser aprovechados pedagógicamente y 

promover la atención a la diversidad como es la equidad de 

género debido a que no puede negarse el hecho de dejar de usar 

estos equipos móviles en la familia 
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ABSTRACT 

This paper discusses the development of a game centered on 

mythical characters of Brazilian folklore in order to disclose these 

characters and tales to students, improving their knowledge in 

regard to this theme and enhancing their value for a neglected part 

of Brazilian culture. To appeal to students we have instilled the 

design of the game with motivational techniques and concepts 

aimed to instructional materials as well as to videogames. By 

combining these two aspects our goal is to contribute to bring to 

classrooms a common and appealing technology of students’ daily 

lives that is still seen with some stigma by some educators. At the 

same time, we will be providing students with an attractive 

environment that will keep their attention and engagement while 

pushes them forward to explore it further and teaches them about 

a subject that according to their teachers is short of learning 

materials of any kind. 

Categories and Subject Descriptors 

J.4 [Computer Applications]: Social and Behavioral Sciences – 

psychology, sociology. 

General Terms 

Design, Experimentation, Human Factors. 

Keywords 

Brazilian folklore, Videogames, Learning, Motivation. 

1. INTRODUCTION 
For many years, Brazilian schools, especially High Schools, have 

been seen (or even expected) by the population as employing 

methodologies and presenting contents that have the only goal of 

enabling students to ingress on superior education [29][34]. 

Naturally, we recognize the importance of this goal and it is not 

our intention to disqualify such efforts in any way. However, one 

must agree that by over focusing this goal schools have 

approached mostly theoretical subjects, with few subjects tackling 

the country’s cultural diversity or more practical aspects [29][34]. 

The work shown on this paper brings a contribution for a more 

diverse cultural curriculum within schools, as it takes advantage 

of the Information and Communication Technologies (ICTs) to 

serve as a medium to teach students about the myths of Brazilian 

Folklore and, at the same time, enhance their motivation towards 

the learning of this subject. 

In fact, the idea of “improving student’s motivation” for classes 

was the starting point for this research, as it was first brought 

together by the realization that teachers’ complains about the lack 

of motivation of students for learning a subject or even an entire 

curriculum. This characteristics are very often found in academic 

literature [4][6][35][36]. 

In understanding that, we started to look for ways to improve 

students’ motivation for classes at the same time that we teach 

them a subject. By considering the current generation of students’ 

familiarity and eagerness to interact with ICTs we believed that 

that might be a suitable path to achieve those goals. Two concepts 

that, after considerations and discussions with teachers and 

researches about technologies and teaching topics, have led us to 

develop a videogame for teaching students about the myths of 

Brazilian folklore, which we call Folclórica. 

The following sections discuss the concepts underlining the 

development of this game and provide a deeper comprehension of 

our choices. For this reason we start on Section 2 by showing the 

existing links between motivation and learning, while doing the 

same on Section 3 for the existing relationships between ICTs, 

videogames and learning. Section 4 will discuss about our target 

audience and the importance to bring the theme of Brazilian 

folklore to them, while Section 5 will discuss how the concepts 

shown on the previous sections were put together in the 

development of the game, focusing on its first level as a clearer 

example. Section 6 will also present our methods for evaluations 

and our findings from our first contact with the students. At last, 

Section 7 will present our final conclusions and Section 8 our 

acknowledgements. 

2. MOTIVATION VS LEARNING 
As we stated in the previous section, the matter of teachers’ 

complains about their students’ lack of motivation in classrooms 

was the first step in bringing this work together. 

When studying about the ways in which motivation may affect 

learning, we took notice of how often it was to find in literature 

author’s statements regarding teachers’ complaints about the lack 

of motivation of their students or even transcribed excerpts of this 

type of complaint.  
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In truth, the matter has been boosted to one of the most tackled 

within researches dealing with learning and motivation during the 

last decades, with researches being conducted under the most 

varying points of view and assumptions, such as the works of 

Boruchovitch et al. [4], Bzuneck [6], Steinmayr and Spinath [36] 

and Schunk, Printrich and Meece [35]. Interestingly enough, in 

spite of their own particular perspectives about the matter, all 

consulted authors agree on the pivotal role played by motivation 

on learning processes, as it directly affects one’s desires and 

whishes in unique ways. 

That last statement unwilling highlights a very important aspect of 

the study of motivation: there is no single definition for the 

concept of motivation or neither a complete list of all the existing 

factors that might have influence on one’s motivation. A 

reasonable account since each person has his/hers own set of 

factors that establish how they best learn or what can interfere 

with this process [17]. 

The inexistence of a complete list of factors that affects one’s 

motivation is not to say that there are no accounts of them at all. 

Each different study about motivation will present its own 

compilation of factors that might account for better or lack of 

motivation in respect to the scope of the research. This makes 

possible to highlight those of higher frequency. From these, we 

will delve on two of them: the teaching of subjects far removed 

from the daily lives of the students and the gap between the more 

traditional lecture/test teaching model that is still strong in most 

schools and the new needs of the students due to the rise of ICTs. 

More precisely, as most schools have misused time in adapting to 

more dynamic teaching methods that would better reflect the 

current paradigm of our society these institutions keep favoring a 

lecture/test model of teaching, which focus on the transmission of 

knowledge to static students [13][5]. However, this model grants 

these learns with few opportunities to interpret and analyze the 

problems placed before them, in addition to, as of today, be in 

stark contrast with our society’s current paradigm [10][5][10]. A 

paradigm known as Information Society (IS) that is marked by the 

intense and interchangeable interaction with the ICTs and by the 

ever expanding flux of information they provide, which virtually 

demolishes geographical barriers of time and space [10]. 

Adding to that matter, when reaching their final mandatory years 

of education, students of Brazilian schools have been known to be 

tutored almost exclusively to succeed to ingress on higher level 

education and labor market. This leads schools to abstain 

themselves of better diversified curriculums and to the limitation 

of career paths students may follow in their future [39][29]. 

A first gateway to change that may have come from the set of 

mandatory curricular topics established by the Brazilian 

government in 2011. Such topics do not need to be taught strictly 

as disciplines and include themes such as the culture and history 

of African-Brazilian and Indigenous people [29]. Two topics that 

make for a great deal of the pillars of the mythology of Brazilian 

folklore as is show by the works of Cascudo [9] and that, in turn, 

assure a room for the theme of our game within classrooms. 

3. ICTS, VIDEOGAMES AND LEARNING 
ICTs are a part of our lives today. Constantly, we share our space 

with computers, smartphones, videogames and tons of other 

technological devices meant for the most varying purposes. They 

enable our society to work today in such ways that we have 

largely become dependent of these technologies. They have also 

been eagerly accepted by the younger generations who embraced 

their capability to provide virtual environments vastly rich on 

information and on its sources [28]. 

Such environments demand from their users the employment of 

inductive reasoning in order to gather information. At the same 

time, they provide them with immediate opportunities to put this 

information to practice and transform it to knowledge. Traits that 

can be argued to be at the very core of videogames and that can be 

further enhanced by the often reward of the users’ efforts and 

successes [31][37].  

In addition, countless combinations of virtual worlds and 

situations can be designed within videogames, making them more 

than capable to attract the attention and commitment of learners 

by providing them opportunities to get in contact and experience 

with all different sorts of subjects and tasks [37]. 

This not only assures videogames a place in education as it also 

makes possible for us to develop a game dealing with Brazilian 

folklore. A prospect that was met with enthusiasm by the teachers 

of our target audience, who pointed that this meets the interest of 

their students by bringing closer to classrooms an ICT common to 

their daily lives. In turn, this gives the students something familiar 

and that they can relate to, feeding their motivation and enhancing 

their desire to persevere and succeed in the tasks provided to 

them, while granting them with a sense of direction and purpose 

that is highly desired in learners [37]. 

3.1 Learning through videogames 
Educational videogames are not a new type of media or concept. 

Today, one might find a fair variety of games with this kind of 

purpose under different labels, such as Serious Games or Digital 

Game Based Learning (DBGL). At the core, all intend to use the 

environment and interactivity provided by videogames as means 

to disclose information, simulate situations or assist the practice 

of skills [12][1][37]. 

There are several examples of such games concerning varying 

areas of knowledge, such as medicine, engineering, rescue 

training and military. An interesting older example of this is a 

PlayStation 1 game from them 1990’s focused on reinforcing 

students’ learning [31]. The idea was simple, if a game is 50% 

instructional and 50% fun, playing it for at least 06 hours during 

weekends would add 03 hours of instruction to these learners. A 

concept put to test in over 400 school districts in USA and found 

out a 25% increase on the linguistic capabilities on the students’ 

who played the game against those who did not, and an additional 

50% increase on their skills for solving mathematical problems 

[31]. 

Such approach appeals to the idea of making educational games as 

much enjoyable as entertainment games, in order to ensure that 

students will in fact choose to play them. A similar background is 

taken by Click Health, responsible for making games to aid kids 

with health problems such as diabetes or asthma that, through 

rigorous clinic testing, found out a 77% drop on the number of 

medical visits and emergency rooms’ hospitalizations on the 

group of players in contrast with their control groups [31]. 

However, few organizations have made more extensive use of 

educational games than the United States Army. One of the true 

pioneers on the use of these media, the army has employed both 

regular commercial games, to teach youths the basic principles 
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and concepts they need to know before training in expensive 

simulators, as well as developing and largely distributing games 

of their own, which are made available at regular stores and that 

are part of their training program [31]. Games such as America's 

Army: Proving Grounds released at 2013 as part of US Army’s 

recruiting program. 

In spite of being viewed with some stigma by some educators 

[37], videogames are in fact able to achieve a series of 

instructional feats, due to their ability to create a space for 

immersive mentoring that results from the combination of 

different sets of digital learning practices into an attractive 

interface that students can explore and tinker with in order to 

gradually progress over time [24].  

That way, learning is a natural consequence of experimentation, 

which in turn might result in knowledge. Such view meets the 

definition of Kolb [22] and Kolb and Kolb [23] Experiential 

Learning Theory – ELT, a theory that supports that learning is a 

process that consists of one’s own lived experience and of its 

shaping into knowledge in response to data gathered from the 

experience and to its connection to one’s previous experiences.  

The theory is so well linked to the way learning occurs in 

videogames that 2010’s editor of the journal Simulation & gaming 

2010 D. Crookall has gone as far as stat that it defines the 

foundation of best practices for players to succeed in such 

environments [12].  

This is because ELT not only defines learning in regards to 

experimentation but also as a cyclic and non-stopping process in 

which the learner (or, in this case, the player) is continuously 

building knowledge through the gather and transformation of data 

from lived experiences. This is just another way to say that one is 

constantly creating, testing and reformulating hypothesis until he 

or she can find a solution to the task at hand. 

Figure 1 depicts this cycle and its formal division into the 

grasping of the experience, further divided into the concrete 

experimentation and the abstract conceptualization; and the 

transformation of experience, consisting on the active 

experimentation and the reflective observation. 

 
Figure 1 ELT cycle. Source: Kolb e Kolb [23]. 

As the name suggests the grasping of the experience deals with 

one’s acquisition and comprehension of the experience. It occurs 

through the so called concrete experimentation, in which one 

deals with the perceivable aspects of the real or virtual world one 

is immersed in and that can be felt through the use of the five 

senses. This is complemented by the abstract conceptualization 

that regards the interpretation of this reality by means of 

reasoning, analysis, or systematic planning. 

Meanwhile, the transformation of the experience concerns how 

one shapes and connects what has been experimented with what 

he or she knows. In this, the reflective observation concerns 

one’s ability to observe an experimentation being performed by 

another, and to reflect upon what has been seen in order to 

understand it. The active experimentation goes the other way 

around that as it relies on one’s execution of the task by 

him/herself as a way to understand the experience and its results. 

As ELT is based on experimentation it takes benefit from the 

strong sense of immersion found in videogames, which has a large 

share of responsibility for the success of the ELT among the 

media, as the theory needs a “reality” in which learners can 

experiment on. The concept of immersion also accounts for a 

large share of the maintenance of one’s attention and interest to 

the task at hand, thus contributing to the enhancement of one’s 

motivation, as it pushes them towards interacting with the game 

environment and solve the tasks placed before them in order to 

advance and explore that environment even further [24][12][1]. 

3.2 Imbuing motivation in videogames 
In the last paragraph of the previous section we brought up a 

series of traits that are connected to the field of Affective 

Computation [33][14], which is a result of our attempts to build 

an environment that is meant to act as a learning object to 

motivate students to interact with it and learn from such 

interaction. 

Such goal was established due to the very positive effects that 

motivation has in learning. Students who are properly motivated 

for a task place more dedication on it and might even engage it for 

pure joy instead of a feeling of obligation. On the other hand, the 

lack of motivation can instill severe complications to the learning 

of students, hindering their desires to employ any effort to their 

tasks.  

This is a matter of concern due to the fact that a student is 

essentially an agent that performs tasks, most of which have a 

cognitive nature and are meant to highlight the student’s 

competencies such as attention; concentration; processing, 

development and integration of information; reasoning and 

problem solving [33]. 

Consequently, motivation has power to affect students by 

promoting their proactive and self-engagement to classroom tasks 

and to the learning process as a whole, prompting them to choose 

their own courses of action and put them in practice in order to 

fulfill such tasks and, therefore, their own needs [5]. Severe lack 

of motivation in students can in extreme cases lead to likewise 

intense consequences, such as deprive them to place any effort to 

take part on the learning process, decline going to classes or even 

school evasion. Hence, it is important that schools seek to 

improve the motivation to learn in all their students and that they 

aid those with problems of this nature to overcome them [5]. 

In understanding that, we looked for ways to enhance students’ 

motivation within our game due to its purpose of acting as a 

learning object for a particular teaching topic. An approach that 

targets to make such game an enjoyable experience that can lead 

students to learn about its theme, instead of be labelled by them 

as, yet, another “boring” educative game. 

Hence, the development stages of the game have been underlined 

by a series of concepts and guidelines when electing its design, 

challenges, game plot, dialogs and characters’ appearance that 
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focus on keeping the game as a whole interesting to players, 

maintaining their attention and level of fun in order to make them 

absorb the subject barely even noticing. 

The first of these are Malone [26] and Malone and Lepper [27] 

heuristics for the design of motivational games. In spite of being 

conceived during the 80’s these guidelines are still largely used 

today in reason of their commitment to imbue motivation in 

videogames by balancing their levels of Challenge, Fantasy, 

Curiosity and Control in respect to their target audience. 

While the ELT [22][23] will provide students a practical learning 

environment, the guidelines [26][27] will be tasked to make it a 

pleasant experience, something that we felt the need to verify if 

would be in fact achieved, but that the guidelines themselves 

provided no means to. To be able to do so, we resort to Keller 

[20][21]’s ARCS motivational design model. 

The model that takes its name from the initials of the four 

components it consists of: Attention, Relevance, Confidence and 

Satisfaction; is tied by us to Malone [26] and Malone and Lepper 

[27] in order to check if we were able to make an environment 

that motivates students. 

Within our understanding, ARCS’ Attention, i.e. the easiness of 

players’ engagement and response to the game environment is 

closely related to the guideline of Challenge as it gives shape to 

the teachings subjects of the environment and stimulates students 

to reflect upon them. It also has some attachment to Fantasy as 

both it and Attention benefit from imagination. 

Relevance, which aids players to link new information to what 

they already know, also takes benefit in Challenge as it forces 

players to reflect upon what they are experiencing. However it has 

even stronger ties to Curiosity as it is what makes players wonder 

and experiment with the game mechanics and plot. 

Confidence and its role of nourishing students with good 

expectations of performance appears equally related to Curiosity, 

which will build up on players’ expectations; Challenge, which 

will set what the players’ believe they can accomplish with their 

skills; and Control, which will set a limit to the number of 

attainable action that players might choose from and to the 

interferences that might fall upon them. 

Satisfaction results from students putting in practice what they 

have just learned. While a more traditional teaching setting might 

restrict satisfaction to the late stages of the learning process, a 

game environment allows Satisfaction to occur simultaneously to 

players’ progress on it, with emphasis on moments such as the 

solving of a particular hard puzzle or level advance. Satisfaction 

seems better linked to the guideline of Control due to the 

limitations it places on the number of viable solutions for the 

game’s tasks and to the guideline of Fantasy, which gives 

meaning to these tasks. Moreover, the use of external motivators, 

such as rewards and other positive feedbacks [32] can also play a 

role on Satisfaction as they act as praise to the players’ efforts 

(Challenge). 

3.3 Games with similar backgrounds 
Videogames that portray elements of Brazilian folklore are 

somewhat a recent phenomenon. Such games do not necessarily 

take a turn towards serious games, but simply take advantage of 

the fantastic settings of these legends to create an attractive game 

environment with elements that are not commonly seen. 

Nevertheless, such initiatives are taken by groups of Brazilian 

game developers who, though not in contact with each other, 

share the idea to bring a new perspective to these myths and 

disclose them to a public that, otherwise, might even ever come to 

known them. 

Among such games we can name a few, like Aritana and the 

Harpy’s Feather, a game released on the second semester of 2014 

for the Steam1 game distribution platform [16]. In it, the player 

controls an Indian named Aritana who must face challenges and 

characters connected to Native-Brazilian folklore such as the 

Mapinguari, a carnivorous gigantic manlike creature, covered in 

fur and with a distinct bad smell and a huge mouth on its belly. 

Along the game, the player is faced with creatures such as the 

above and other elements of Brazilian folklore and culture (such 

as replacing game coins by seeds of guarana) while trying the 

retrieve the harpy’s feather of the game title, the last ingredient 

needed to make a potion to save the life of the leader of Aritana’s 

tribe [16]. 

A similar approach is found on the in-development game Folklore 

Warriors (Guerreiros Folclóricos) from Unique Entretenimento 

Digital [19], which makes use of the characters of Brazilian 

folklore due to the fantastical potential they display as game 

characters instead of any particular teaching goals. General 

aspects of the game plot involve it being set in another world that 

is home to these characters, like in our own game, and placing the 

Saci as the main villain who controls a horde of zombielike 

creatures known as Dried-bodies (Corpos-Secos). The game 

seems to be yet on its character development stages and most of 

its game plot and mechanics remains open [19], yet its game plot 

and election of characters seems, thus far, to be the one closest to 

our own work for this research, which, can be found in Carvalho, 

Barone and Bercht [7] and [8]. 

While these games have no distinct educational approach this is 

not the case of the game Xilo, a currently in-development game of 

the Kaipora Digital game house that focus on characters of 

Brazilian folklore that are mainly common to the northeast part of 

the country [38].  

More than an entertainment purpose, Xilo has the goal to present 

the culture of this part of Brazil to a broader audience, enhancing 

their knowledge about this subject and thus, fits our discussion of 

Serious Games and DGBL at the start of section 3.1. The game’s 

visual identity also suits its setting, as the main character Biliu is 

duly fitted with the clothes of Cangaço as he explores the game 

world, collects different xylographs along his way (hence, the 

name of the game and its art style) and meets the Saci and a 

number of other characters of Brazilian folklore [38]. 

In common with Xilo our own game, Folclórica, also aims to 

make its theme know to a broader audience, but has a completely 

different feel to it in what concerns, graphics, mechanics and 

game plot, as we will be detailing next. 

4. TARGET AUDIENCE AND 

RELEVANCE OF THE GAME’S SUBJECT 
The game we are developing to teach students about the myths of 

Brazilian Folklore is called “Folclórica” and consists of a 2D 

                                                                 

1 For more information see http://store.steampowered.com/. 
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single player platform2/puzzle3 game. The game is initially being 

developed consisting of three levels representing three of the five 

geographic regions of the country. There are plans to add the two 

reaming regions as game levels in the future 

When this proposal was first discussed with teachers of the 

students selected as target audience they were enthusiastic about 

the idea, due to, in their own accord, they seeing the teaching of 

national myths in schools as a matter that contributes to one’s 

valuing of the Brazilian culture. Especially when the students 

display a clear deal more of knowledge and care for myths and 

legends of other cultures than of their own. 

In fact, something that has called our attention when discussing 

the selection of this subject with teachers from our target audience 

is that, according to them, there is a lacking of material about this 

subject, be it books, videos or any form of media. A fact that 

makes the choice to develop a game that deals with this subject all 

the more interesting as it adds to the appreciation of the cultural 

diversity of our society. 

As for the students taking part in the research, the target audience 

consists of two classes of the last year of primary teaching from 

the Colégio de Aplicação of the Federal University of Rio Grande 

do Sul ranging in age from 13 to 15 years old. One of the classes 

will assume the role of control group and the other the role of case 

study group. All students taking part in the research have 

consented to do so and signed papers in accordance to the 

requirements of the Ethics Committee overseeing their institution. 

These documents were also signed by their parents or legal 

guardians. 

Within those classes, Folclórica will be used as part of the 

subjects of Literature of the Portuguese Language discipline. A 

befitting election of discipline to conduct such research as 

Fernandes [15] reminds us that the discipline of Portuguese 

Language and Literature must aim to achieve equity, aiding in the 

prevention of racism and intolerance by meeting the Curriculum 

Guidelines for the Education of Racial-Ethnic Relations, which 

seeks the recognition and value of the identity, history, culture 

and equal appreciation of the different roots of Brazilian culture, 

such as the African, Indigenous, European and Asian[15][2]. 

In that sense, by discussing these myths in classrooms we are not 

just ensuring their stories to be known, which is in itself very 

important as they are a part of our culture that is often neglected, 

but we are also setting a viable way to challenge prejudices and a 

series of stereotypical representations [25].  

Moreover, doing so potentially aids the rescue and enhancing of 

self-esteem of these cultures, especially the African and 

Indigenous ones, which have a much diminished space in classes 

in comparison to the European culture, which is made aware to 

students not only through history books and lessons as well as 

several activities connected to the reading of classical or 

contemporary stories [25][15]. Different to Brazilian folklore such 

                                                                 

2 Platform games are the ones in which the player must jump 

through different types and levels of platforms in order to 

advance within the game. 

3 Puzzles games are grounded on the solving of logical challenges 

or riddles that must be solved so one can advance through the 

game. 

materials are found in abundance and are easily accessible 

through fairytales, Greek myths and many others.  

Perhaps one of the reasons that makes such materials preferred by 

teachers is that there is no risk in incurring in the anger of parents 

or other educators, as the religious aspects they deal with are no 

longer in practice by any current civilization. In what regards the 

contemporary society they are myths, which is not the case should 

a teacher approach some aspects of Brazilian culture of African, 

Indigenous or even European roots [15]. 

In any case, such discussions do have merit. By knowing such 

cultures students can reflect on their stories and characteristics, 

establishing connections with different aspects of our society, 

such as current habits, vocabularies or celebrations and in that, 

understand how they are connected with themselves and their 

lives, giving them a sense of being in some way a part of it [15]. 

5. THE GAME 
As stated on the previous section, Folclórica is a 2D single player 

platform/puzzle game whose levels draws strong inspiration from 

real geographic levels of Brazil and places the student in contact 

with different myths of Brazilian culture while he or she explores 

its environment. The game was developed using the Unity 3D 

Game Engine4 and the C# programming language.  

The first concept to this game was shown in Carvalho, Barone and 

Bercht [7] and was further developed in Carvalho, Barone and 

Bercht [8], with this paper being thus another step towards the 

conclusion of this research. In that sense, in order to understand 

how the environment we created can impact on learners’ 

performance and motivation it is necessary to comprehend how 

the concepts shown in Section 3 fit within the development 

process our game, which is precisely what we discuss next. 

5.1 The game plot 
The main character of our game is a kid, whose gender will be 

chosen by the player and who will have a sibling of the opposite 

gender. The game’s opening, presents the kid playing a game on 

his smartphone while going back home with his sibling. The kid’s 

game figures mythical characters of other cultures, whose 

characteristics and abilities are praised by him. 

Meanwhile, he is constantly being interrupted by newsfeeds of 

strange disappearances and other occurrences in Brazil, which 

different bystanders claim to be the work of different creatures of 

Brazilian’s folklore. With most of the said names unknown to the 

kid he complains that it would be more interesting if that was in 

fact the work of some of the foreign myths of his game. 

In a moment of distraction his sibling in taken away by the Cuca, 

who was looking for the Saci but when seeing the sibling and 

believing her as an easy target decided to take her instead. This 

fact the kid learns from the Saci as he found his hat on the floor 

and, by taking it, gains the word of the Saci that he will help him 

find his sibling as much as he can as long as he have his hat 

returned. 

These two mythical characters are two of the best well-known 

characters of Brazilian folklore, with their names being known 

even by Brazilians who are not familiar to their stories. Hence, 

                                                                 

4 For more information see http://unity3d.com/. 
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they will have a prominent recurring role along the game plot, 

acting, respectively, as the main antagonist and a supporting 

character that provides the player with information about the 

game setting, controls or mechanics. 

Following this introduction, the Saci will give the kid a small card 

containing his basic information. Throughout the game, the kid 

will collect similar info regarding the other myths featured in 

“Folclórica”, while having such information delivered to him also 

through the plot. 

One of such instances happens immediately after this, as the kid is 

taken to a parallel world where the myths live and is introduced to 

the Boitatá who is distressed cause his many fiery eyes have been 

loosed on the land and the Shepherding little black boy who has 

been trying to calm him down and help him to look for them. 

Through such passage the player learns from the myths 

themselves who they are and what is their role and tales and some 

of what is coming to pass in this word, which, as it is connected to 

Brazil’s lands and history, also has influence on it. 

The Cuca has been infuriated to have been forgotten by Brazilians 

and reduced to a fairy tale and has begun to take action to prove 

herself not only very real but also very powerful and dangerous, 

resorting to series of different means to do so. Confronting the 

Boitatá and scattering its eyes so it could set places aflame was 

one of her deeds, as well as the newsfeeds of strange occurrences 

over the country that the kid was reading on his smartphone at the 

beginning of the game. 

The Shepherding little black boy has the ability to find that what 

was lost, thus the kid agrees in helping them so that the Shepard 

will help him find his sibling and for fear that she might get 

trapped on a fire. And so the kid starts his journey to find the 

Cuca and to get his sibling back; a journey that at the same time, 

introduces him to characters of the Brazilian folklore and their 

tales. 

5.2 Characters and graphics 
When considering the age range of the target audience and the 

fact that Folclórica is conceived as a 2D platform game, we 

decided by a mostly vivid and vibrant setting inspired by the 

classic platform games of the 90’s as well as of more recent games 

that seem to capture that feeling, like Number None, Inc.’s 2008 

game Braid. A screen capture of Folclórica’s first level, inspired 

by Braid and games alike, is shown on Figure 2. 

Meanwhile, the player’s avatar, which will account for some 

amount of customization, will draw inspiration mainly from 

Nintendo’s A Boy and His Blob, which we believe draws a close 

resemblance to a school kid and might aid students to identify 

themselves with it. Folclórica player’s avatar is seen in Figure 3. 

 

Figure 2 Screen capture of Folclórica’s 1st level. Source: screen 
capture made by the authors. 

 

Figure 3 Male version of player’s avatar.  
Art: Patrick Pereira. 

Mythical game characters where chosen based on the game plot 

and on their connections with the region of Brazil depicted by the 

game level they appear on. Each myth shown in the game has its 

background story explained to players through the plot and a more 

detailed description that they can access in-game any time through 

a specific characters’ menu.  

Among the different materials we consulted to craft the 

background for the mythical characters of the game, the most 

valuable one was the work of Cascudo [9], author whose many 

works (some dating back to more than 70 years ago) are to this 

day among the most important collections regarding Brazil’s 

culture and folklore. In respect to such characters, for the first 

level of our game, these are: 

• Black face Ox: the Ox is, essentially, an amalgam from 

different versions of the Bumba-meu-boi. All versions 

of the tale talk about an ox killed by a slave to give its 

tongue as food for his pregnant wife and later resurrect 

by indigenous shamans, which resulted in a great party 

throw by the slave’s master. His tale bears yet elements 

of accounts of an accursed ox that always looked to be 

angry. His figure is mostly know to Brazilian’s through 

the child’s lullaby that, in a free translation, goes like 

“Ox, ox, ox, black face ox, take this kid who is scared of 

grimaces”. In-game, the ox will be roaming aimless, 

driven by his angry. Besides the first level, he will be 

featured in different parts of the game as a mix of 

damage dealer and moving platform. 

• Carbuncle: there are several Carbuncles in literature all 

of which are some sort of animal, like cats or more 

commonly lizards, which have a gem over their head 

able to grant wishes. Some accounts say they have a 

pact with the devil and turn to beautiful women at night. 

Others, that they willing give their gem to humble and 

good-hearted people. By capturing a Carbuncle and 

acquiring its gem one can be granted a wish, usually 

connected to some kind of wealth. In Folclórica a 

Carbuncle appears as a shy but helpful Non-Player 

Character (NPC) that provides its gem to the player 

after he has been freed. 

• The Charmed Ones: three beautiful sea nymphs that 

inhabit an island in the south part of Brazil attracting 

men and sinking ships with their sing. According to 

legend, they halted this practice after one of them fell in 

love with a sailor and took him and her sisters to under 

the sea. One of these nymphs will get trapped among the 

fiery eyes of the Boitatá use her voice to try to lure the 

player to free her. 

• Curupira wild boars: the Curupira is a red-head dwarf 

whose feet are turned backwards to avoid having his 
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tracks being followed. A fierce protector of the woods, 

he commands a herd of wild boars always riding the 

biggest of them. In-game, his command over the herd 

was broken and now the creatures run wild and mad 

across the lands, causing all sorts of trouble and posing 

significant danger to who comes too close to them. 

• Shepherding little black boy: a nameless slave boy of a 

mean rancher who had the Virgin Mary for his 

godmother. Twice the boy had lost the rancher’s herd 

after falling asleep, exhausted from the beatings he 

received. As punishment, the rancher let him to die, 

naked on the top of an anthill. Later the rancher 

returned to see if the ants had done his deed and found 

the boy with no marks on his skin, standing near the 

anthill with the Virgin Mary near. The virgin claimed 

the boy was no longer part of this world, yet men were 

said to see him at night, leading a herd on horseback as 

he searched for whatever people had lost, as long as 

they lit a candle for him that he could take to his 

godmother’s altar. In-game the Shepherding will be 

seen calming the Boitatá and telling the player of his 

candles that can be used to look for the scattered eyes. 

• Boitatá: a giant snake, survivor of an inundation that 

killed a huge number of animals. The snaked ate their 

eyes and became as bright as fire, powered by the last 

sun they had seen in life. The origin of the legend can 

be tracked to the Will-o'-the-wisp phenomenon. In-

game, the Cuca was responsible for taking the eyes of 

the Boitatá and scattered them, causing fires that will 

affect both the world of the myths and of men (Brazil). 

The player must gather then back in order to avoid fires, 

helping the serpent and (maybe) his sibling. 

With the exception of the Black face Ox all the myths selected for 

the first level have very strong ties to the south region of Brazil 

depicted by it. However, all over Brazil people are at least 

acquaintance with the Black face Ox myth through its lullaby, 

which strength’s its role as a recurring character throughout the 

game. Nevertheless, Folclórica has two main recurring mythical 

characters with much a bigger role to play. 

• Cuca: one of the main mythical characters of Brazilian 

folklore, known for its lullaby that hastens children to 

sleep or else they will be taken by her. In myth, the 

Cuca is an evil witch, first depicted as an ugly old 

woman and later as an anthropomorphic alligator that 

steals and eats disobedient little children, a tale with 

origins in Portuguese dragon legends. The Cuca will be 

the game’s main antagonist, angry for Brazilians having 

turned her into no more than a fairy tale villain. Evil she 

might be, but not a fairy tale. She intends to prove how 

real, powerful and dangerous she can be when enraged.  

• Saci: another of the main mythical characters of 

Brazilian folklore, the Saci is a mischievous boy. He is 

not evil though; his tricks have no meaning to harm 

people, mostly causing annoying situations that are fun 

to watch for the ones not involved in it. He is generally 

described as a one legged black boy smoking a pipe and 

wearing a red hat, which gives him his powers. Taking 

his hat off and trapping him in a bottle is the only way 

to stop him. He travels the land on whirlwinds and, if in 

a good mood, may help people to look for lost things. 

In-game, the Saci has evaded the Cuca and stumbled on 

the player, eventually agreeing to help him look for his 

sibling, acting as a support NPC. Most notably rescuing 

the player in his whirlwind whenever he is about to 

“die”. 

5.3 Connections to learning and motivation 
We started section 3.2 by first highlighting the importance of 

motivation for the learning process of students and the importance 

that should be placed by schools in looking for ways to improve 

motivation in their students due to the extreme consequences that 

the lack of motivation might lead to. 

That is to say that it is possible to enhance students’ motivation. 

Often, the motivation for learning of each student results from the 

convergence of one’s traits with factors acting mainly over the 

classroom setting. Once this combination is processed by 

students, the result may be a weak or distorted motivation, which 

can be enhanced and optimized [5][3].  

This is possible because every student has his or hers own set of 

beliefs regarding what they are learning and what they believe 

they might accomplish. Beliefs that they value in answer to their 

individual interest on the task and the meaning they see in it 

[30][5]. In other words it is possible to interfere in students’ 

motivation, with positive or negative effects, by interfering on 

one’s belief that he or she can accomplish the task and giving a 

significant meaning to why they should do so. 

It is for this reason that we chose to tackle the lack of motivation 

by focusing to bring the subject closer to their daily lives, 

choosing a medium that is fairly common to the students outside 

the boundaries of the school. Simultaneously bringing the subject 

of the myths of Brazilian folklore closer to the reality of these 

students and diminishing the gap between the teaching practice of 

schools and the context of IS they are so used to. 

Additionally, by choosing to create a game that deals with the 

myths of Brazilian folklore brings yet another benefit directly tied 

to Malone [26] and Malone and Lepper [27] guidelines, the 

concept of Fantasy. 

Like the above authors state in their works, Fantasy represents the 

use of imagination to create circumstances uncommon to the daily 

life of students. Using of attractive game elements such as 

settings, characters and plot to instill emotional and affective 

appeal to players, hence engaging them in the shown tasks and 

nourishing their interest by these situations.  

As it stands, Brazilian folklore vastly excels in this respect, having 

no lack of fantastic themes and characters that take place in a wide 

range of locations and that can be adapted to game settings. We 

favor such potential in conjunction with game challenges that we 

strive to balance in order to appeal to the Attention [20][21] of 

most players, believing that either too easy or too hard challenges 

are likely to ward players. 

As Fantasy [26][27] also underlies the game plot, we seek to 

translate the legends shown thus far to our game environment by 

connecting them and creating a meaningful story from those 

myths most cited traits and their better known places of 

appearance, thus, inciting the Curiosity [26][27] of players. 

This way, we link our game plot to the concept of Relevance 

[20][21] as it is Curiosity that drives players to explore the game 

environment and experiment with it, leading them to ponder the 
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gathered information and shape it in a way that it connects with 

what they already know; in other words, learning from this 

environment and their experimentation with it [22][23]. 

Additionally, as we have stated before, this experimentation will 

also have influence on their Confidence [20][21]. 

More precisely, while players’ Curiosity pushes them to 

experiment with the environment and to formulate and test 

hypotheses in order to find a solution for the tasks they are faced 

with, their Confidence will be strengthened or weakened in 

response to their belief of if and how they can solve such tasks. 

Thus, being directly linked to the Control [26][27] that the game 

offers to players. Players’ Confidence is also subjected to their 

Curiosity as it will prompt them to explore and interact with the 

game environment and, in time, reveal to players’ what the game 

allows them to do, what it does not and what can interfere with 

their actions. 

Lastly, they will feel Satisfaction [20][21] from progressing over 

the game’s settings and plot, which is to say, from being able to 

grasp and use the game mechanics to solve the challenges they 

have pondered on and move forward on the game settings. Hence, 

being the result of the successful combination of all the previous 

forms of interaction we listed in this section. Being yet somewhat 

enhanced by the players’ game score. However, Satisfaction 

should not be the only result of this combination.  

Learning will result of it as well, being the outcome of the player 

internalizing all the experiences he lived in-game through his 

avatar, experiences that are in accordance to what is stated by the 

Experiential Learning Theory (ELT) [22][23] and that will force 

him to reflect and try to understand and cope to what was 

presented to him. 

Through the plot, we will put the player in contact with different 

myths such as the ones listed on the previous section and show to 

him/her many of their traits. An approach that starts with the plot 

setting the player in a world where he will have a sibling kidnaped 

by the Cuca that is in need of rescue. 

In due time, throughout the opening sequence and the end of the 

first level, the player will also come to meet the Saci and get his 

collaboration in rescuing his sibling; will learn of the Boitatá’s, 

Shepherding’s and Carbuncle’s abilities by themselves and come 

himself to have some sort of access to them; and will have to deal 

with the trickery of the singing of a Charmed One, a sea nymph 

whose voice can attract men to their doom (see section 5.2). 

Other than that, the players will also have access to more details 

about the characters they encounter by collecting notes scattered 

through the game settings that contain more precise information 

about these myths based on their real world counterparts and how 

this is shown in-game. Once collected, this information will 

become accessible to players whenever they see fit to consult it, 

which can be done through a “Characters” tab on the game’s 

Pause menu. Screenshots of this tab are depicted in Figure 4, 

Figure 5 and Figure 6. 

 

Figure 4 Characters tab on the Pause menu with no 

information available to players. Source: screen capture made 

by the authors. 

In effect, the game’s plot is our main device to teach players about 

the role each of these myths plays in Brazilian folklore and that 

represents a part of our culture that is not given its due weight and 

that seems to be neglected to an unimportant position in favor of 

similar tales and aspects of foreign cultures.  

 

Figure 5 Characters tab on the Pause menu with information 

about the Cuca available to players. Source: screen capture 

made by the authors. 

 

Figure 6 Information about the Cuca being displayed to 

players on the Characters tab of the Pause menu. Source: 

screen capture made by the authors. 

6. EVALUATION AND CURRENT 

FINDINGS 
For the game’s evaluation we will be using both the case control 

class and the case study class. This will be done in the following 

way. 

The control group class will be subjected to their regular classes 

with the teacher, which will consist in lectures about the Brazilian 

folklore. For the first testing, such lectures will focus on the same 

characters shown on the first level of Folclórica and the tales 

commonly associated to them in Brazilian folklore. 

The plan accorded with the groups’ teacher is that the lectures will 

take one week of their class’ schedule, during which the control 

group class will be exposed to this subject, interact with the game 

and be evaluated by their teacher by means of an exam. 

The interest here is to have a baseline group to use as standard in 

order to verify the performance of students who had the subject 

taught to them with the support of lectures, group tasks and tests 

in conjunction with the game, so as to identify their impressions 
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regarding regular classes and the extra depth the game provides 

about the subject by expanding their experiences with Brazilian 

mythology. 

By doing that, we let the students “live” as part of the context of 

Brazilian folklore, through their perception of the characters’ 

actions, behaviors and personalities, hence, bringing those myths 

closer to the students’ reality.  

This will allow us to gather and compare data from students who 

were taught the subject with the support of a more classic 

teaching-learning experience to those who will use Folclórica 

exclusively as a learning tool. Through such comparison we 

intend to take notice of these students perspective about how 

would they prefer to learn, which of these ways they believe to be 

more effective and which of them has a bigger impact on them.  

In order for such comparison to take place the case study class 

will also have to be subjected to a test created by their teacher. 

However, the learning experience they will be subjected to will 

differ from the first experience of the case control class.  

The reason for that is that the first in-class contact of these 

students with the subject will happen straight through the game. 

While moving on the game environment, students will go through 

the experiences we described in section 5.3 and learn about those 

characters through those experimentations and the reflections they 

imbued on them, which, as we stated before, is in accordance with 

the foundations of the ELT [22][23] shown along section 3.1. 

Due to our belief that, in order to promote learning the game must 

be able to affect students motivation we also instilled in our game 

the motivational guidelines and concepts seen in section 3.2, 

which we connected to our game through the statements of section 

5.3. However, in the same way that we must verify if there was 

any improvement or decrease in students’ performance through 

the use of our game, such difference should be viewed taking into 

account if our game was able or not to imbue any motivation in 

students. 

To this end, we resource to the Instructional Materials 

Motivational Survey (IMMS), Keller’s [20][21] own tool for 

asserting motivation in learning materials using is ARCS model 

that consists of a 36 items questionnaire aiming to measure 

motivation in an instruction material through the components of 

the model. 

Hence, our comparison will consist on a qualitative and 

quantitative analysis. The quantitative analysis will consist on the 

comparison of the grades of the exam subjected to both the 

control and case study groups, while the qualitative aspect will 

consist of the application of the IMMS questionnaire and an open 

dialogue that will be conducted with both groups once they have 

played Folclórica. 

In that respect, the questionnaire will have its items answered by 

students that have concluded the first level of the game as an 

online form. The data collected from it will not only serve to 

verify if the game was able or not to deliver motivation to 

students, as it will also be a tool for future improvements of the 

game and its next levels, as the authors and developers will know 

directly through their target audience which aspects they should 

attend to improve.  

Here, we use the version of IMMS questionnaire adapted for 

educational videogames found in Huang et al [18], which we 

show in Table 1. Only its first two columns will be seen by 

students, who will attribute to each item a grade ranging from 1 

(absolutely false) to 9 (absolutely true). 

Table 1 IMMS questionnaire for educational videogames. 

Source: Huang et al [18]. 

No Item Componen

t 

1 When I first looked at the game, I had the 

impression that it would be easy for me. 

Confidence 

2 There was something interesting at the beginning 

of the game that got my attention. 

Attention 

3 The game was more difficult to understand than I 

would like for it to be. 

Confidence 

4 After reading the introductory information, I felt 

confident that I knew what I was supposed to 

learn from the game. 

Confidence 

5 Completing the exercises in the game gave me a 

satisfying feeling of accomplishment. 

Satisfaction 

6 It is clear to me how the content of the game is 

related to things I already know. 

Relevance 

7 The game had so much information that it was 

hard to pick out and remember the important 

points. 

Confidence 

8 The interface design of the game is eye-catching. Attention 

9 There were examples that showed me how the 

game could be important to some people in the 

learning setting. 

Relevance 

10 Completing activities in the game successfully 

was important to me. 

Relevance 

11 The quality of the writing in the game helped to 

hold my attention. 

Attention 

12 The content of the game is so abstract that it was 

hard to keep my attention on it. 

Attention 

13 As I worked on the game, I was confident that I 

could learn the content. 

Confidence 

14 I enjoyed the game so much that I would like to 

know more about this topic. 

Satisfaction 

15 The design of the game looks dry and 

unappealing. 

Attention 

16 The content of the game is relevant to my 

interests. 

Relevance 

17 The way the information is arranged in the game 

helped keep my attention. 

Attention 

18 There are explanations or examples of how people 

use the knowledge in the game. 

Relevance 

19 The activities in the game were too difficult. Confidence 

20 The game has things that stimulated my curiosity. Attention 

21 I really enjoyed learning with the game. Satisfaction 

22 The amount of repetition in the game caused me 

to get bored sometimes. 

Attention 

23 The content and style of writing in the game 

convey the impression that its content is worth 

knowing. 

Relevance 

24 I learned some things that were surprising or 

unexpected with the game. 

Attention 

25 After working on the game for a while, I was 

confident that I would be able to pass a test on the 

content. 

Confidence 

26 The game was not relevant to my needs because I 

already knew most of it. 

Relevance 

27 The wording of feedback after the exercises, or of 

other comments in the game, helped me feel 

rewarded for my effort.  

Satisfaction 

28 The variety of reading passages, activities, 

illustrations, etc., helped keep my attention on the 

game.  

Attention 

29 The style of writing in the game is boring.  Attention 

30 I could relate the content of the game to things I Relevance 
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No Item Componen

t 

have seen, done or thought about in my own life.  

31 There are so many words on each game 

screen/page that it is irritating.  

Attention 

32 If felt good to successfully complete the game.  Satisfaction 

33 The content in the game will be useful to me.  Relevance 

34 I could not really understand quite a bit of the 

material in the game.  

Confidence 

35 The good organization of the content in the game 

helped me be confident that I would learn this 

material. 

Confidence 

36 It was a pleasure to work on such a well-designed 

game. 

Satisfaction 

6.1 Students’ first impressions 

In spite of the first testing of the game being currently under 

schedule we have already met the students from both the case 

control and the case study classes. The first encounter has 

occurred on the first semester of 2015. 

At the occasion, it became clear that many of the students held 

mistrust for educational games based on their own previous 

experiences with these media and see them as “boring” due to 

their poor construction, emphasis on heavy in-game reading 

material and virtual lack of care on keeping a level of fun to the 

gaming experience.  

Just alike, many of them had the wrong idea that commercial 

games cannot (or do not) teach them anything, which is far from 

true, with known more instances of the matter including the 

Ubisoft’s Assassin’s Creed game series and the strong factual 

historical background that underlies its plot and Microsoft’s older 

Age of Empires series, which heavily relies on a proper 

management of resources in order to succeed. 

As expected due to the accounts of the teachers, it was possible to 

observe a clear wider knowledge among students about foreigner 

myths in contrast to national ones. Characters like Thor, Odin, 

Zeus and Anubis number just a few names cited by students with 

whom they had contact through different sorts of entertainment 

material, such as books, movies and videogames. 

A recurring game named by the students was Smite, a Multiplayer 

Online Battle Arena (MOBA) game released last year by Hi-Rez 

Studios in which players gather in groups to face each other, each 

of them controlling an avatar representing a deity or hero of 

cultures like Egyptian, Greek, Norse, Chinese and others. 

This was an interesting note from students as it allowed us to draw 

a quick first comparison with their current knowledge of similar 

such characters on Brazilian folklore and mythology. Accounting 

for the number of creatures, deities and their respective 

backgrounds that could be named by students only a few of those 

were Brazilian ones.  

Even so, Brazilian myths named by students on the occasion were 

given little background, with just their names being known by 

them in almost every case; names that included the Saci, the 

Headless-Mule, the Curupira and the Iara. In that sense, we see 

our work as a contribution and, above all, an effort of appreciation 

of the Brazilian culture that looks forward to set itself apart from a 

though often observed within Brazilian society in its most diverse 

aspects that “foreign is better”. 

In addition, the fact that their opinion about the game will be 

taken into account in order to improve it has made the students 

extremely interested about the game and its development, having 

in several occasions asked their teacher about its current state of 

development and schedule of testing. Thus highlighting their 

readiness to take part in the production of media for their own use 

and/or sharing among them. 

However, such encounter also highlighted more about these 

youngsters’ perspectives on videogames than what we have first 

considered. On their own account, their main source of contact 

with the creatures of Brazilian myths have been the works of 

Monteiro Lobato, an author that many of them claim to minimize 

the role and place of African-Brazilians (such as many of them) 

within society. 

In spite of Lobato’s vast contribution to Brazilian culture and the 

disclosing of Brazilian folklore, making them accessible to a 

much broader audience, one can notice the subtle underlining 

prejudice to which some of his characters are addressed to, such 

as the rural worker Jeca Tatu from his 1918 book Urupês and 

Aunt Nastácia, the black housemaid from his well-known Sítio do 

Pica-Pau Amarelo book series (1920-1947). [15] 

For reasons such as these, the students stressed their desire for a 

game plot that would set itself apart from such materials, 

embracing a more diverse cultural approach that befits a strongly 

mixed race country such as Brazil and setting back the Caucasian 

hero stereotype they are so used to see in videogames, which they 

expressed in their own words as “there are only white people 

(protagonists) in games”. 

This last claim strengthened our understanding for the need of at 

least a minimal amount of customization for the main character of 

the game, so they can best identify themselves with its 

protagonist. 

7. CONCLUSIONS 
With the work shown here, we aim to bring a contribution for the 

better and diverse integration of ICT in classrooms by promoting 

a media that is still seen with some stigma by schools. 

We do that because we see such media as having a nearly 

inherited ability to maintain people’s attention and interest, 

providing virtual environments that are rich in information and 

that require individuals to employ inductive reasoning in order to 

understand them  and use the resources they provide so as to 

move forward [28][31][37]. That way, effectively pushing 

individuals to transform gathered information into knowledge 

[22][23]. 

By enhancing these intrinsic traits of videogames with an 

environment and plot built to provide students with information 

about cultural aspects of Brazilian folklore, while working on 

their commitment and eagerness to do so (their motivation), we 

intend not only to improve students’ performance on classes 

dealing with this subject but, more significantly, disclose to them 

a part of their country’s culture that is often set aside in favor of 

similar tales and settings from foreign cultures. 

A goal that, as detailed along the previous sections, we aim to 

achieve by letting students become a part of the environment 

inhabited by the mythological characters that the game presents to 

them, which will grant them a closer experience with these 

characters and their tales, letting they “live” as part of their world 
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and observe their actions, behaviors and motivations in ways that 

could hardly be achieved by others means than videogames. 

Particularly, by doing that we expect students’ to better relate to 

the shown information, enhancing their knowledge about an often 

neglected part of Brazilian culture while aiding them to better 

retain and appreciate this knowledge. A perspective that has led us 

to pay special attention to the works of Malone [26], Malone and 

Lepper [27], Keller [20][21], Kolb [22] and Kolb and Kolb [23] 

along our research, for which we are very close to our first testing. 

Perhaps more importantly, as section 6.1 might put in evidence, 

we see the resulting game of this research as an attempt to bring 

appreciation to a particular aspect of Brazilian culture that we 

believe is often set aside by a society that has a well-established 

preference of showing more value to whatever comes from outside 

the country. 

During our further developments of this research we intend to 

validate the second and third levels of the game (representing, 

respectively, the Central-West and North regions of Brazil) which 

are currently under development and are expected to be ready for 

testing during the first months of the next year. There are also 

plans for building two additional levels for the game taking into 

account the findings of the current game development and testing, 

thus, encompassing the five geographic regions of Brazil in order 

to better explore the country’s cultural diversity. 

Moreover, we are currently discussing the adaptation of the game 

plot of these additional game levels to approach the matter of 

citizenship, a topic that fits the cultural aspect of the game and 

that would expand its educational influence even further.  
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ABSTRACT 

This paper aims to present the development of a pedagogic 

material to the English language teaching, using Learning Objects 

(LOs), thus it is believable that could contributing to a better 

results about studied subjects by students. The methodology used 

was the survey and the study of this resource to the teaching of 

this language available on the web and how could be organized. 
The research identified that the teachers has looked for elements 

to support their pedagogic plans and the LOs can be used as one 

of the important elements in this process.  

Keywords 

English Language, Learning Objects, Learning Material. 

RESUMO 

Esse trabalho tem o objetivo de apresentar o desenvolvimento de 

um material pedagógico para o ensino da Língua Inglesa, 

utilizando Objetos de Aprendizagem (OAs), pois acredita-se que 

os mesmos podem contribuir para um melhor aproveitamento dos 

alunos nos conteúdos estudados. A metodologia utilizada foi o 

levantamento e o estudo desse recurso para o ensino deste idioma 

disponibilizado na web e o modo que podem ser organizados. 

Com a pesquisa realizada identificou-se que o professor tem 

buscado elementos de apoio em seus planos pedagógicos, e os 

OAs podem em muito contribuir nesse processo. 

Palavras chave 

Língua Inglesa, Objetos de Aprendizagem, Material Pedagógico. 

1. INTRODUÇÃO 

A tecnologia tem provocado impactos significativos nos 

ambientes educacionais, ampliando o campo da educação sem 

alterar os procedimentos tradicionais. A criação de material 

didático, cada vez mais interativo, torna-se viável, evidenciando o 

conceito de Objetos de Aprendizagem que surge como proposta 

para beneficiar estudantes e educadores, principalmente na 

educação à distância. Uma das grandes vantagens de seu uso é a 

facilidade que eles têm para serem reorganizados, formando novos 

objetos que podem ser reutilizados para diferentes turmas e níveis 

de ensino. 

O professor, nesse contexto, ganha uma ferramenta que pode 

auxiliá-lo em seus planos pedagógicos e que atua para um melhor 

aproveitamento do aluno no conteúdo estudado. Uma mudança 

significativa, que vem acentuando-se nos últimos anos, é a 

necessidade de comunicar-nos através de sons, imagens e textos, 

integrando mensagens e tecnologias multimídia [14]. 

A proposta deste trabalho é apresentar a organização de um 

material pedagógico que permita ao professor ordenar suas 

atividades, agregando os Objetos de Aprendizagem.  Elementos 

esses que são desenvolvidos e disponibilizados nos chamados 

repositórios sendo compostos em sua maioria de áudio, vídeo, 

texto ou imagem, facilitando a busca dos mesmos, de modo a 

contribuir com a educação.  

De acordo com Motter [16], com o uso das tecnologias digitais na 

escola, a leitura e a escrita ganham suportes de toda ordem e 

enriquecem as perspectivas de aprendizagem. A audição, a fala e a 

visão se beneficiam das facilidades avivadas pelas mídias digitais, 

exercendo uma função motivadora no estudo de um idioma 

diferente, como no caso a Língua Inglesa. 

A metodologia utilizada é o levantamento e o estudo de OAs 

encontrados na Web e como podem ser organizados, de modo a 

tornar-se parte integrante de uma atividade mais agradável para o 

apoio e a melhoria do aprendizado. 

O artigo está organizado em seções. A próxima seção trata sobre a 

contribuição dos OAs para a disciplina de Língua Inglesa. Na 

seção três serão mostrados os repositórios que disponibilizam 

material para o ensino da Língua Inglesa. Na quarta seção 

encontra-se o desenvolvimento do material pedagógico e como 

última seção a conclusão. 

2. A CONTRIBUIÇÃO DOS OAS PARA A 
DISCIPLINA DE LÍNGUA INGLESA. 

As novas tecnologias definitivamente atingem o espaço escolar 

pelas novas formas de disseminar o conhecimento. Os pais, por 

sua vez, exigem o uso do computador na escola, já que seus 

filhos, os futuros membros da sociedade do século 21, devem 

estar familiarizados com essa tecnologia [27].  

Em um levantamento do Ibope, 17% dos jovens das capitais e 

regiões metropolitanas têm tablet. Dos que usam celular, 47% têm 

smartphone. Destes, 82% navegam na web pelo smartphone, 

enquanto 28% ficam com seus tablets [28].  Em outro estudo, a 

geração Y, como conhecida os nascidos entre 1985-1995, 

encontram-se conectados desde os 12 anos, 97% possuem 
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computador e 94% telefone celular [1]. Conforme Tarouco e 

Ávila (2007): 

Numa sociedade com as possibilidades tecnológicas da 

atual, a mediação textual da aprendizagem e da 

construção do conhecimento não pode limitar-se apenas 

ao texto como livro já que a tecnologia evoluiu e permite 

maior variedade de possibilidades [26]. 

A principal vantagem em agregar esse recurso é o dinamismo que 

pode ocorrer no ensino da disciplina de Língua Inglesa fazendo 

uso das novas tecnologias, pois as ferramentas como computador 

e o celular, por exemplo, viabiliza o uso de material multimídia, 

programas interativos, entre outros. Sua maior contribuição vem 

no sentido de melhorar o desenvolvimento das habilidades 

comunicativas no ensino de Língua Inglesa, como: ler, escrever, 

falar e ouvir. 

Tradicionalmente, nas aulas de inglês, usam-se livros, filmes, 

músicas, propõem atividades com a finalidade de atingir uma 

melhor compreensão do conteúdo ministrado, tornando as aulas 

mais entretidas e agradáveis. Segundo Leffa: 

Durante muito tempo, essa unidade foi a palavra: dava-se 

ao aluno uma lista de palavras da língua a ser aprendida 

[...]. Já em outro período, a unidade operacional foi a 

frase: dividia-se a língua em frases padrão que deveriam 

ser automatizadas pelo aluno. Houve também uma época 

em que se privilegiou o evento comunicativo [...] 

ensinava-se ao aluno o que ele deveria dizer em 

determinadas situações, tais como apresentar um amigo, 

registrar-se num hotel, fazer um pedido no restaurante 

[11]. 

Pode-se notar que esses traços mencionados por Leffa ainda são 

vistos dentro da sala de aula no estudo desta disciplina. 

Conforme a pesquisa realizada por Fausto:  

[...] os Objetos de Aprendizagens são muito utilizados na 

educação. No entanto, a maioria não possui 

conhecimento suficiente do fundamento que estão 

utilizando. A pesquisa apontou que 30% dos professores 

não sabiam o que eram Objetos de Aprendizagem, mas 

utilizavam sem o devido conhecimento. 20% dos casos 

dos entrevistados não fazem uso das OAs e os outros 

50% admitem utilizar frequentemente o recurso.  

Dentre os professores que utilizam Objetos de 

Aprendizagem, 10% utilizam raramente, pois possuem, 

segundo eles, elevada carga horária e pouco 

conhecimento na área de informática. Já 90%, 

professores mais jovens e com um bom conhecimento em 

informática, responderam que faz pouco uso (às vezes) 

dos OAs, pois não há infraestrutura adequada e os 

recursos existentes são de baixa qualidade.  

Segundo a pesquisa, os educadores que fazem ou não 

uso dos Objetos de Aprendizagem acreditam que a 

utilização destes recursos facilita a compreensão dos 

estudantes quanto ao conteúdo ministrado em salas de 

aulas e, ainda, proporciona uma exposição docente mais 

atrativa [7]. 

Segundo Silva [22] os recursos mais utilizados pelos professores 

em suas aulas são os seguintes: DVD, aparelho de CD/fita cassete 

e projetor multimídia, utilizados por 100% dos professores; TV, 

82% dos professores; computador, 73%; internet e câmera digital, 

45%; Blogs/websites e Laboratório de informática, 18% dos 

professores; e Softwares educacionais, 9% dos professores. 

O recurso midiático, nesse sentido, tem começado a chamar a 

atenção dos pesquisadores inclusive para o ensino de língua 

inglesa, pois, como visto anteriormente, o professor busca 

elementos que sejam mais eficazes na consolidação do 

conhecimento e que sirvam de apoio ao discente dentro quanto 

fora da sala de aula. 

Para validar tal ideia um grupo de pesquisadores de uma cidade 

A, adotaram um método em duas turmas do 5° ano, equivalente a 

63 alunos, para validar seu material desenvolvido. No primeiro 

momento, a professora de inglês ensinou os contéudos 

normalmente, sem conhecimento de OA, e ao final, aplicou uma 

prova de 10 questões referente aos assuntos ministrados. No 

segundo momento, a mesma docente utilizou o laboratório de 

informática para trabalhar a sua disciplina, mas desta vez, 

utilizando os OAs disponíveis, após isso, aplicou uma nova 

avaliação também de 10 questões com o mesmo grau de 

complexidade que a anterior. O resultado obtido foi que o teste 

usando o material digital surtiu maior efeito [3]. A figura 1 

demonstra a comparação gráfica entre o antes e o depois desse 

processo. 

 
Figura 1. Histograma dos resultados antes e depois do uso de 

Objetos de Aprendizagem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: CORREA SOBRINHO, FAVERO e CARDOSO, 2006. 

Outro grupo de pesquisadores de uma cidade X aplicaram Objetos 

de Aprendizagem desenvolvidos para alunos do 2° ao 4° ano de 

uma escola Y, a fim de fazer uma retomada dos conhecimentos 

adquiridos em sala de aula.  

As aplicações das atividades geraram valiosas 

informações, visto que os comentários dos alunos, que 

posteriormente foram divididos em categorias, tornaram-

se instrumento fundamental para a percepção do auxílio 

desses objetos de aprendizagem no processo de ensino 

infantil. Durante a aplicação, foi possível ouvir 

comentários como: “Isso é bem melhor que ficar fazendo 

os exercícios da apostila que nem as outras professoras 

de inglês nos mandavam”, o que mostra o grau de 

satisfação e motivação dos alunos em ter aulas lúdicas, 

que fogem do ensino tradicional. Também foi possível 

observar a contribuição desse tipo de atividade para a 

aprendizagem, através de comentários como: “Tia 

Fernanda, gostei desse jogo! Eu não lembrava como era 

“olho” em inglês e no jogo tinha o desenho do olho e eu 

tinha que dizer se era true ou false e eu marquei errado, 

mas agora eu sei que é eye porque apareceu pra mim” 

[21]. 

Neste processo, entende-se que os Objetos de Aprendizagem 

atuam na facilitação de conteúdos e disseminação de 

conhecimento, proporcionando resultados positivos no 
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desempenho dos discentes. Utilizando sons, figuras e animações, 

a aplicação midiática ganha à atenção de alguém para aquilo que é 

proposto comunicar. O professor que desenvolve ou usa OAs, 

pode preparar a sua aula mais agradável e motivadora, 

conseguindo maior facilidade em aumentar o desempenho e 

atingir índices satisfatórios de seus alunos, ao mesmo tempo em 

que permite ao estudante interagir com o assunto em uma relação 

erro-acerto [5], construir o conhecimento de forma autônoma, mas 

sempre mediada pelo professor, apoiado no conteúdo disponível 

no OA. Tudo isto cria um ambiente saudável e propício para 

aprendizagem, sem pressões ou cobranças onde ao estudante é 

dado o direito de errar sem punições, apenas com o incentivo para 

que tente novamente. 

3. REPOSITÓRIOS 

Existe material educativo que são disponibilizados e encontrados 

na Web para essa finalidade (ensino de inglês) que podem em 

muito contribuir no espaço escolar, tanto de suporte para o 

docente quanto de apoio ao discente. Além disso, o porquê usar 

recursos midiáticos no ambiente educacional, é que os mesmos 

conseguem cativar a curiosidade do aluno, pois os aparelhos 

eletrônicos em especial o computador é uma verdadeira caixa de 

ferramentas, carregando dentro de si variados instrumentos que 

nos permitem fazer coisas diferentes [10]. 

Diversas entidades vêm produzindo e difundindo material desta 

natureza, dentre os quais encontra-se a Coletânea de Entidades de 

Suporte ao uso de Tecnologia na Aprendizagem (CESTA), um 

repositório de OAs criado pelo Centro Interdiciplinar de Novas 

Tecnologias na Educação (CINTED) que segundo TAROUCO et 

al. [24] foi desenvolvido com o objetivo de sistematizar e 

organizar o registro dos OA que vinham sendo produzidos pela 

UFRGS nos mais variados cursos. 

A criação de bases de dados se faz necessário, pois quando os 

Objetos de Aprendizagem são organizados em uma classificação 

de metadados e armazenados em um repositório integrável a um 

sistema de gerenciamento de aprendizagem, tornam-se mais bem 

aproveitados [25].  

Outro exemplo é o ambiente voltado exclusivamente para o 

ensino deste idioma, como é o caso do STARFALL, que presta 

um serviço público, podendo servir como uma alternativa 

educativa no recinto escolar, oferecendo entretenimento para os 

alunos. Com uma abordagem sistemática é relevante para pré-

escola, jardim de infância, primeiro e segundo ano do ensino 

fundamental como também para educação especial. A 

metodologia motiva as crianças em uma atmosfera de imaginação 

e brincadeiras. A natureza guiada pelo professor garante 

aprendizagem da língua inglesa [23].  

Um repositório que disponibiliza material também dessa natureza 

é o banco internacional MERLOT, uma rede colaborativa que 

oferece o ensino online, aprendizagem e serviço de 

desenvolvimento de professores e, com isso, o mesmo é usado por 

uma comunidade internacional em prol da educação [12]. O 

repositório é um apontador para objetos residentes em outros 

sites, armazenando somente os links para as Universal Resource 

Locator (URL) dos OA. 

Pode ser destacado também como referencia, nesse processo, o 

Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE), um 

repositorio de acesso público que fornece objetos de diversos 

formatos das mais variadas disciplinas e para todos os níveis de 

ensino. Nesse momento o Banco possui 19.835 objetos 

publicados, 181 sendo avaliados ou aguardando autorização dos 

autores para a publicação e um total de 6.224.305 visitas de 190 

países. O mesmo dispõe de 1436 aplicações voltadas 

exclusivamente para o ensino de Língua Estrangeira [2].  

Então, sabendo do potencial desse material é de fundamental 

importância a sua inserção nas disciplinas de língua inglesa, em 

razão de que estes artifícios podem ajudar na aprendizagem da 

criança, podendo ser mais uma ferramenta para contribuir com o 

ensino de idiomas. 

4. ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL 
PEDAGÓGICO. 

O presente material pedagógico consiste na utilização de Objetos 

de Aprendizagem com a finalidade de organizá-los para a 

realização de atividades sugeridas pelo professor de modo a 

tornar-se parte integrante do plano de aula do mesmo. 

Sabe-se que o plano de aula é caracterizado pela descrição 

específica de tudo que o professor realizará em classe durante as 

aulas de um período específico, e os recursos que serão utilizados 

para alcançar os objetivos é um ponto bastante pertinente no 

momento de sua elaboração [19]. 

Neste contexto, um material dessa natureza pode ter um papel 

importante nos processos de ensino e aprendizagem, pois agrega 

um recurso que é concebido para atingir uma melhor assimilação 

do conteúdo didático e que pode oferecer suporte ao professor nas 

avaliações de desempenhos [13]. 

4.1. Planejamento do material  

Na escolha dos Objetos educacionais, a definição, a adequação e a 

facilidade de utilização dos mesmos, tornam-se fatores 

fundamentais. Dentre as tarefas necessárias para uma avaliação 

está à identificação da abordagem. Uma das principais 

perspectivas epistemológicas é o construtivismo onde o 

desenvolvimento mental aparecerá em sua organização 

progressiva como uma adaptação mais precisa da realidade [18].  

Os aspectos técnicos, por sua vez, envolvidos no processo de 

avaliação, indicam qualidades relativas à sua robustez (consegue 

se recuperar a erros), portabilidade (capacidade de funcionar em 

múltiplos sistemas operacionais), sua interface (intuitiva e 

agradável) bem como sua documentação (registro de todos os 

passos, desde o planejamento até a entrega) [20]. 

Os Objetos de Aprendizagem dispõem de vários tipos de mídia 

(desenhos, músicas, textos, etc). Tais recursos são importantes 

quando lidamos com alunos surdos ou cegos no ambiente escolar. 

Muitas vezes, não se há necessidade de se modificar ou adaptar os 

equipamentos para os alunos com deficiência, visto que seria 

relativamente oneroso principalmente para escolas do Ensino 

Básico Público. Entretanto, é papel do professor escolher 

criteriosamente o OA adequado, levando em consideração este, 

entre outros aspectos [6]. 

A utilização de critérios é relevante quando se trata de seleção ou 

produção de software educativo de modo a avaliar a qualidade do 

produto. 

Para organizar o material proposto faz-se necessário o acesso aos 

metadados que estão disponíveis nos repositórios. Esses dados 
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trazem detalhes sobre os autores e colaboradores do objeto, 

palavras-chave, assunto, a versão, a localização, as regras de uso e 

propriedade intelectual, os requisitos técnicos para sua utilização, 

o tamanho e mídia utilizada, o grau de dependência desse objeto 

com outros objetos, o nível de interatividade, o público-alvo, o 

tempo estimado de uso, o tipo de apresentação utilizado [...] [17].  

Os metadados têm a função de facilitadores entre pessoas e 

computadores, fazendo com que estes sejam capazes de encontrar 

com mais facilidade os OAs, em vez de procurar em uma 

biblioteca digital, um por um, até localizar um que os satisfaça 

[29]. Os mesmos também possibilitam buscas rápidas com a 

utilização de diversos filtros, por exemplo, como encontrar algo 

produzido para determinada faixa etária e que utilize determinada 

tecnologia e pedagogia [17]. Quanto mais informações forem 

repassadas ao usuário sobre os OA, maiores serão as chances e 

possibilidades de reutilização.  

Para que o professor mantenha o controle de quantos recursos já 

experimentou dentro da sala de aula e para que venha reutilizá-lo 

novamente em outra proposta com uma nova turma, por exemplo, 

é que se propõe a utilização de uma sucinta documentação de 

atividades para auxiliar durante a seleção dos objetos disponíveis 

na web quanto para facilitar encontrá-los mais rapidamente.  

A figura 2 representa o modelo de documentação da atividade que 

será direcionado a uma disciplina. O documento requer o 

preenchimento do nome do objeto e a sua descrição, como: 

público alvo, nível de ensino, finalidade e conteúdo. Este também 

precisa do endereço eletrônico e da captura de tela do objeto para 

ser, assim, facilmente identificado. 

Figura 2. Documentação da atividade 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

O formulário foi elaborado com a finalidade do professor guardar 

e integrar em seu plano de aula os dados das aplicações obtidas 

dos metadados dispostos nos repositórios para que os Objetos de 

Aprendizagem, como ditos anteriormente, sejam reutilizados e 

recombinados em uma futura proposta educativa. 

4.2. Organização e validação do material 

Para orientar na organização do produto final proposto, foi 

confeccionado no formato de um molde (uma tela de interface 

intuitiva com todos os OAs devidamente linkados, prontos para 

uso) com a finalidade de apresentar uma maneira simples de 

montá-lo para toda comunidade docente, sem que necessitem ter 

prática com ferramentas computacionais mais complexas. 

O molde pode ser criado através de um editor de texto, seguindo 

os passos: Passo 1: criar um fundo para atividade; Passo 2: 

colocar o nome da disciplina; Passo 3: criar uma tabela para 

colocar as imagens dos objetos; Passo 4: copiar as imagens 

capturadas do documento de atividades e colar dentro dos espaços 

da tabela criada anteriormente; Passo 5: clicar com o botão direito 

do mouse sobre as imagens, selecionar a opção hiperlink, que 

abrirá uma janela exibindo a caixa endereço, na qual será 

colocado o endereço eletrônico do objeto antes armazenado no 

documento de atividades; Passo 6: Salvar o arquivo no formato 

HTML; Passo 7: testar cada uma das aplicações linkadas. 

A figura 3 representa o modelo para montar o material pedagógico 

que poderá ser utilizado em qualquer disciplina. Cabe dizer que o 

experimento foi realizado por alunos da disciplina de Tópicos 

Especiais em Informática na Educação, com ênfase na elaboração 

de um material pedagógico para a disciplina de Língua Inglesa.  

Figura 3. Molde do material pedagógico 

 

 

 
 

 
 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal. 

O modelo construído foi aplicado dentro da disciplina de Tópicos 

Especiais em Informática na Educação do Curso de Sistemas de 

Informação de uma Instituição de Ensino Superior, sob a 

orientação de uma docente. Para tal experimento, dividiu-se a 

turma em seis grupos de cinco alunos que ficaram dispostos em 

bancadas, onde os mesmos poderiam discutir ideias, planejar e 

organizar o seu material pedagógico.  

Essa atividade deu-se em três momentos, composto de três horas 

com intervalo de quinze minutos. A primeira etapa explanou-se 

sobre a existência dos repositórios e de metadados, como 

complemento apresentou-se também os critérios de avaliação 

técnicos e pedagógicos para auxiliar na seleção dos Objetos de 

Aprendizagem. Na segunda etapa explicou-se sobre o significado 

e a importância do documento da atividade e do molde do 

material pedagógico, bem como a disponibilização dos mesmos 

para realização da ação. Na terceira etapa, os grupos trabalharam 

na confecção de seus produtos com base nos conhecimentos 

adquiridos e com a ajuda da professora quando solicitada para 

tirar as dúvidas. 

No final desta atividade, um grupo de alunos foi selecionado para 

aplicar seu material dentro da disciplina da Língua Inglesa. 

Devido aos assuntos abordados neste material foram selecionados, 

juntamente com uma pedagoga, os alunos do 6º ano do ensino 
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fundamental para a aplicação do experimento. O intuito do 

experimento era observar na integra como o material produzido na 

aula, poderia funcionar dentro do laboratório de informática. Por 

conseguinte, o produto final, se mostrou um fator contribuinte 

para auxiliar o educador na organização de suas atividades 

utilizando Objetos de Aprendizagem, reduzindo tempo (evitando 

abrir muitas páginas web, pastas, etc), principalmente por alunos 

menores que ainda tem o domínio parcial do computador.  

4.3. Produto final 

O produto final é caracterizado pelo modelo classificado por 

Willey de combinado-aberto (Combined-open) que visa reunir um 

grande número de recursos digitais combinados, onde suas partes 

constituintes são acessíveis individualmente para serem 

reutilizadas [29]. 

A figura 4 mostra o produto final, selecionado para amostra, 

desenvolvido para o ensino da Língua Inglesa com imagens 

capturadas de objetos de aprendizagem selecionados dos 

repositórios citados na seção 3. 

 

Figura 4. Material pedagógico na forma final. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
Fonte. Arquivo pessoal. 

Desta forma, o material pedagógico poderá ser organizado em 

atividades propostas pelo professor como o ensino da Língua 

Inglesa ou qualquer outra disciplina, utilizando recursos 

midiáticos, para o apoio e melhoria do aprendizado, de modo a 

proporcionar também aulas mais agradáveis e motivadoras. 

4.3.1. Reusabilidade 

Em decorrência da facilidade de se compartilhar os arquivos na 

internet, o tempo e o custo de entrega do OA na forma digital 

chegam a reduzir-se a zero. Com a disponibilização dos OAs na 

rede, eles tornam-se acessíveis a um número bem mais 

significativo de usuários, com a possibilidade de serem 

encontrados e reusados [4]. 

Levando em consideração o conceito de reuso, neste processo, o 

produto mencionado anteriormente poderá ser criado uma única 

vez, salvando-o, não precisando construí-lo novamente. Com o 

molde pronto, o docente apenas precisará recombinar os OAs em 

quantas atividades desejar, reutilizando-o, de acordo com público-

alvo, o conteúdo abordado e o nível de ensino.  

O modelo proposto também viabiliza para o professor, por ser de 

fácil manipulação, o compartilhamento para os seus colegas de 

trabalho, seja da mesma disciplina que leciona ou não, pois o 

enfoque do material é interdisciplinar.   

Este é um questionamento importante para a 

prática docente atual, pois muitos educadores, seja 

por iniciativa própria ou da escola, têm adotado 

práticas pedagógicas em conjunto com outros 

professores. A interdisciplinaridade como um 

ponto a ser considerado, deve-se observar quais as 

disciplinas serão envolvidas e qual o melhor tema 

para se trabalhar em conjunto e se os repositórios 

propostos dispõem de tal tema [6]. 

A reusabilidade deve ser cultivada sem prejuízo do objetivo 

educacional, podendo acontecer com ou sem mudanças. Para 

Leffa [11], quando ocorre de um OA ser reusado sem mudanças 

em outro contexto, é denominado de adoção do objeto. Outro tipo 

de reuso é a adaptação, que ocorre quando um objeto de 

aprendizagem é modificado ou reorganizado antes do seu uso.  

5. CONCLUSÃO 

Diante de todo o processo de pesquisa desenvolvido é possível 

dizer que a educação baseada em multimídia aprimora em muito a 

educação tradicional, criando uma atmosfera de diversão e 

entusiasmo que permeia todos os aspectos da aprendizagem [23]. 

O computador, neste contexto, foi reconhecido como um meio de 

ampliação do professor [15].  

Com a pesquisa realizada identificou-se que o professor de inglês 

busca meios a fim de beneficiar o seu aluno, como: áudio, texto, 

vídeo, imagem, etc. O material pedagógico, então, é feito com o 

objetivo de organizar a gama de Objetos de Aprendizagem que 

estão sendo dispostos nas bases de dados de forma gratuita, de 

modo a tornar-se mais uma alternativa a favor do docente em suas 

propostas pedagógicas. Cabe dizer que fazendo uso do mesmo é 

possível preparar atividades das mais variadas disciplinas.  

Paulo Freire [9] afirma que o uso de computadores nos processos 

de ensino e aprendizagem, em lugar de reduzir, pode expandir a 

capacidade crítica e criativa. Para Leffa [10] aprendemos por meio 

dos instrumentos que criamos. 

O produto final foi produzido, testado e avaliado na disciplina de 

Tópicos Especiais em Informática na Educação do Curso de 

Sistemas de Informação e pretende-se dar continuidade, aplicando 

em três Escolas da rede pública de ensino da cidade de Santarém 

em parceria com os professores que lecionam Língua Inglesa, bem 

como realizar um treinamento para que os mesmos possam dar 

continuidade aos trabalhos com Objetos de Aprendizagem.  

Por conseguinte, entende-se que os objetos de aprendizagem por 

conterem áudio, vídeo, animações etc, são recursos tecnológicos 

que contribuem para uma melhor compreensão de conteúdos 

abordados em razão de que o aparato tecnológico pode influenciar 

diretamente no aprendizado do mesmo, fazendo-o mais 

participativo e interessado. 
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ABSTRACT 

The development and enhancement of cognitive skills in people 

who are blind has been highly demanded in the literature. Digital 

technology targeting this need is widely desired and demanded. 

There is also a need beyond the technology development. 

Usability and cognitive impact evaluation studies of technology 

for people with visual disability are claimed and required for 

better understanding and adequate and pertinent use. Our research 

is targeting this need and demand. In this paper, we present the 

first results of KIGB international project. We focus on Knowing 

and Interacting while Gaming for the Blind (KIGB).  The most 

global purpose of the KIGB project is to contribute from the 

computer science side to better develop the intellect of people 

who are blind, to help them to be more autonomous and 

independent in their life and their relations with people and 

surroundings, and thus helping them to be more integrated and 

included in our society and culture. 

General Terms 
Design, Human Factors. 

Keyword 
Orientation and Mobility, Users who are blind, Serious games. 

1. INTRODUCTION 
For people who are blind (in the context of this research, people 

who are blind or learners who are blind are meant to imply people 

who are legally blind, which is to say completely blind or with 

significant loss of vision), most of the time the absence of vision 

makes the performance of tasks that require spatial representation 

quite complex and difficult (Kolb & Whishaw, 2006). In this 

sense some initiatives of this research group have targeted to 

approach and solve the problem raised with the insufficient 

accessibility in different contexts.  

This results in difficulties when moving about and determining 

other people’s positions in physical space (Hub et al., 2004), in 

being aware of the direction in which one is facing when 

relocating, and in gathering information on surrounding objects in 

order to decide where to go and how to reach a desired 

destination.   

For this reason when people who are blind want to move about by 

themselves, they tend to prefer to move in a perimetric fashion, 

and not cut through the center of places and rooms. This is 

because it is easier for them follow the lines of a building with 

their hands or using a mobility cane (Lahav & Mioduser, 2001). 

This makes for choosing a certain route based on safety 

considerations, rather than on the efficiency of the route, opting 

for the distances and/or directions that are needed to move 

through spaces where there are not many obstacles and thus less 

risk of tripping or bumping into anything (Pressl & Wieser, 

2006). This is where the construction of mental maps emerges as 

an option in order to form an internal representation of space, as 

an effective tool for the planning and execution of actions that 

allow for higher levels of mobility, movement and navigation 

through a certain physical space (Carreiras & Codina, 2003). 

One way of understanding the spatial representation that people 

with visual impairments make of the physical surroundings that 

they navigate is through the creation of mental maps (Sanabria, 

2007). This is because such maps are related to the coding and 

recovery of the stimuli within a certain environment (Blades et al., 

2002). A series of processes, transformations and mental 

organization choices are involved in the creation of mental maps, 

in which it is feasible for the subject to store, recover and decode 

information on the location and specific attributes of a regularly 

transited physical spaces in order to achieve higher levels of 

mobility (Sanabria, 2007). For this reason, the construction of 

mental maps can occur through direct contact with the 

environment, or through aids such as descriptive or verbal maps, 

or the use of technology (Carreiras & Codina, 2003).   

In this context, the main goal of the Knowing and Interacting 

while Gaming for the Blind project (KIGB) is to design, 

implement and evaluate multimodal videogames for enhancing 

cognition in people with visual disabilities. The focal point is 

(mobile) gaming for further developing cognitive processes such 

as mental models, cognitive spatial structures, and navigation 

skills in people with visual disabilities. A game evaluation, 

usability evaluation, and educational software evaluation are key 

in the context of this project. By implementing KIGB we aim to 

produce serious games that are usable, understandable and 

effective. In this paper, we present some of the results of KIGB 

Project. 
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2. RELATED WORK 

2.1 Mobility and Orientation 
The biggest problems that people who are blind have when 

navigating is determining their position in the surrounding area, 

knowing in which direction they are facing or that their body is 

moving, and the loss of information on important objects in the 

environment, such as how far away they are from such objects 

(Hub et al., 2004). In this context, any information on the 

characteristics of objects in the surrounding area could prove to 

be very significant and relevant for people who are blind. 

In a regular environment, whether indoor or outdoor, a blind user 

can perform conventional navigation, as the surroundings and the 

general context are familiar. In an unfamiliar environment, this 

experience is usually far more complex and completely dynamic 

(Kulkuyin et al., 2004). Examples of this are navigating an 

airport, a hotel or a corporate building, all of which are unfamiliar 

environments in which any kind of autonomous aid would be 

ideal. The most traditional and commonly utilized forms of aid are 

guide dogs and mobility canes. Such tools are limited in the 

context of complex environments, as they cannot provide 

information regarding the distribution of the space or topological 

aspects, and as a result are not capable of guiding the user to 

choose the best possible route to a given destination (Sánchez & 

Elías, 2007). In particular, guide dogs and the cane present 

problems when the user faces stairs, steps, elevators, revolving 

doors or automatic doors, all of which are elements that can be 

harmful and dangerous for the user during navigation.  

In order to avoid such risks and move more safely, blind people 

prefer to navigate in a perimetric fashion rather than through the 

center of a room. It is easier for them to follow a route by 

touching the walls, as this allows them to locate doors and obtain 

a route that would not require moving through other spaces 

(Lahav & Mioduser, 2004). This way of exploring the 

environment can lead users to finding inefficient solutions to their 

problems (Kulyukin et al., 2004). Knowing the size of a room is 

not easy for a blind person, although such information would be 

quite useful in order to be able to move about through such a 

space. In general, what legally blind users do in order to 

determine the size of a room is to detect the level of the eco 

created within it by either speaking or clapping (Focus Group, 

2005). When a legally blind user has more time to navigate and 

dedicates time to getting to know and moving through an enclosed 

space, he or she is willing to listen to descriptions and identify 

details that would allow the user to achieve a higher degree of 

precision when navigating (Lahav & Mioduser, 2004).  

In selecting a route, people do not necessarily choose the shortest 

route, as other aspects such as safety (which is the most important 

in most cases) also influence these decisions. This is the same for 

people who are blind, as it is not always preferable to choose the 

most efficient route, but rather the safest. For these users, in 

addition to safety, other factors such as fewer obstacles and lower 

risk of tripping or bumping into things are also considered, in 

which the cane may not be able to detect certain objects (Pressl & 

Wieser, 2005). This is complicated, given the fact that the 

problems that blind users face in a mobile context are varied and 

dynamic, making it difficult to reach decisions on the best routes 

to take, which leads to diminished autonomy when moving about 

(Kulyukin et al., 2004). 

It is for all of these reasons that having a mental map of a space to 

be navigated is essential in order to achieve an efficient 

development of orientation skills and mobility techniques. As it is 

well known, most of the information required for such a mental 

representation is collected through visual channels (Lahav & 

Mioduser, 2008; Sánchez & Zúñiga, 2006). For blind users it is 

impossible to access such information as quickly as a sighted 

person can through the use of vision, and thus blind users are 

obliged to utilize other sensory channels (audio and haptic) in 

order to compensate for their lack of vision, in addition to other 

methods of exploration (Lahav & Mioduser, 2008). Lahav and 

Mioduser (2004, 2008, 2008a) research the relationship between 

mental representations of space produced by blind users through 

the use of virtual environments with audio and haptic interfaces, 

and the navigation of these users in the real world. To achieve 

this, the authors utilize a virtual environment for training that is 

similar to a real-world environment that the blind user regularly 

navigates, in order to improve navigation in the real-world 

environment.  

Among the existing literature, there are several studies that have 

dealt with the adoption of reference models in order to resolve 

navigation-related problems, both through training activities and 

direct assistance (Seki & Sato, 2011; Lahav & Mioduser, 2008). 

The training exercises include a virtual representation of the real 

world environment, for which it is sought to improve navigation, 

and the blind user is able to interact with this virtual world in 

order to simulate real-life navigation. If this kind of methodology 

is mixed with applications such as videogames, it is possible to 

stimulate the use of navigation skills among blind users. Among 

such applications are AudioDoom (Sánchez & Zúñiga, 2006) and 

AbES (Sánchez et al., 2009a; Sánchez et al., 2010), which are 

focused on the mental construction of both real-world and virtual 

environments, forming a virtual route in which a user can travel 

through the spaces by using the computer keyboard and audio 

feedback.  

2.2 Serious Games for people who are blind 
Games have historically been part of daily life for school-aged 

children and young people. With progress in ICTs, electronic 

games have emerged with great force, making up part of the daily 

activities of children and young people today (Mayo, 2007). In 

Chile, for example, 50% of students use the Internet to play games 

(Adimark, 2006), while in the USA young people between 8 and 

18 years of age play an average of 49 minutes of videogames per 

day, almost the same amount of time dedicated to doing 

homework (50 minutes) and more than what they spend reading 

(43 minutes) (Rideout et al., 2005). On the other hand, another 

study shows that playing is the second most frequent activity that 

students take part in on the Internet, after doing homework (59% 

and 81%, respectively), and that even children between 6 and 11 

years of age utilize the Internet more for playing (76.2%) than for 

school work (75.7%) (El Mercurio/Opina, 2008).  

A study in Santiago de Chile (ADIMARK & UNIACC, 2011) 

showed that men and women alike have fun with video games, 

hovering around 50%, with very little difference depending on 

age. 59% of individuals prefer to play in the evenings and 54% do 

so on weekdays, compared with 46% who practice this activity on 

Saturdays and Sundays. The 40% of the players belong to low 

socioeconomic. Among the reasons to play, 31% believe it is 

exciting, 15% believe it is a sport and 9% think through them can 

develop their mental ability as well as their skill. Among the 
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positive aspects of video games, highlights the fun with 50%, 

29% think that there is nothing positive in them, and 10% rate 

their qualities with mental ability, education and sharing with 

others. On the negative side, there are factors such as addiction 

with 29%, the loss of time with 18%, violence with 17% and 7% 

sedentary lifestyle. 

Other studies, such as Liu et al. (2007), pose the question: what 

makes players want to play increasingly more often? The answer 

that was found is that players like the challenge posed by 

videogames, requiring insistence in order to fulfill the game’s 

objectives. In particular, young people like videogames in which 

they participate together with other users, and in which the 

characteristics of all of the players begin to reach similar levels, 

which produces a more interesting competitive atmosphere.  

In recent decades videogames have forcefully entered people’s 

lives, becoming increasingly accessible and part of everyday, 

habitual activities (Lutz, 2006). Currently, there is a wide variety 

of research that point to the importance of the use of videogames 

for learning (Squire, 2003; Steinkuehler, 2004). In particular, 

research on the impact of videogames on the development of 

problem solving skills has established that through the use of such 

games learners improve their strategies for dealing with and 

resolving problems (Yu et al., 2002; Klopfer & Yoon, 2005; 

Sánchez et al., 2007, 2009). Videogames also allow for the 

development of other specific skills, such as mathematics content 

(Sánchez & Flores, 2005; Sánchez et al., 2007, 2009). Some 

studies propose that games can promote high order learning 

(Steinkeuhler, 2008), as well as increase dialogue between 

students (McDonald & Hannafin, 2003). Other studies describe 

aspects of videogames that are significant for the development of 

social (Pellegrini et al., 2004) and cultural (Cipolla-Ficarra, 2007) 

skills in students. Games also generate a high level of motivation 

and commitment among students, both of which are fundamental 

for helping to improve their commitments to learning activities 

(Sánchez et al., 2008, 2007b; Klopfer & Yoon, 2005).  

In the work of Kelly et al. (2007) an educational or serious game 

is presented for science learning, and three key aspects in the 

design process are pointed out. These aspects are: (A) Game 

design, in which the strategy and contents of the game must be 

made clear; (B) integration of the videogame, implying the way of 

presenting the content and the interaction with the various 

elements of the videogame; (C) providing multiple scales for 

creating the simulations and visualizations of the processes 

present in the videogame. The authors emphasize that the joint 

work between videogame designers and content reviewers is not 

easily achieved, but is essential for an educational videogame to 

be successful. Soute & Markopoulos (2007) developed a 

videogame, named Camelot, which utilizes the pervasive 

computing paradigm (the tendency to use computer devices that 

are inter-connected and portable), in which players collaboratively 

construct a castle. This kind of game allows children to interact 

freely, without necessarily realizing that they are using 

technology. This generates a higher level of social interaction 

spontaneously. The possibility of using educational videogames 

opens up tremendous possibilities for working with learners, in 

which one of the closest ways in which young people are 

associated with technology is used to develop skills in such a way 

that, through other means, would be far less motivating (Go & 

Lee, 2007).  

In this way, several authors consider videogames to be a tool that 

allows teachers to integrate the learning styles of 21st century 

learners (McMichael, 2007; Proserpio & Viola, 2007).  However, 

it is not enough to simply create educational videogames; rather, it 

is necessary to adopt a new (or ad-hoc) pedagogical methodology 

based on the way of learning in school (Kickmeiser-Rust et al., 

2007; Squire, 2005). Squire (2005) proposes five essential aspects 

in this regard: 1. Focus content on more transversal and less 

specific aspects, in such a way that the students study and 

understand causes and effects, and the reasons for things. 2. 

Consider the heterogeneity of the course group regarding 

interests, abilities and learning skills. 3. Accommodate schedules 

so that a student who is interested in a certain issue is able to 

deepen his or knowledge of that issue. Time slots outside of class 

time can be used for students to study specific issues. 4. Diversify 

the means of transmitting knowledge, not limiting oneself to the 

classic media used by teachers (books, movies or presentations). 

For example, utilizing videogames allows learners to work outside 

regular class time, as they are motivated and take on a different 

perspective regarding the content. Finally, 5. Orient evaluations as 

an opportunity to support learning.  

There are several different experiences with the design and use of 

videogames for stimulating the development of various abilities in 

people with visual impairment (Yuan, 2009; Yuan & Folmer, 

2008). Some studies present the use of videogames for 

mathematics learning by blind students. These videogames allow 

students to learn and practice mathematical operations and 

processes during daily activities through the use of audio 

interfaces (Díaz et al., 2004; Sánchez & Flores, 2005; Sánchez, 

2007). Other studies utilize videogames for the development of 

problem solving skills, such as in the case of AudioLink (Sánchez 

& Elias, 2007). This audio-based game for blind children allows 

for the learning of science concepts and scientific thinking in an 

entertaining environment. In the same way, AudioVida and 

AudioChile (Sánchez et al. 2009) are games oriented towards 

developing problem solving skills and orientation and mobility 

skills in blind children. In the case of AudioChile (Sánchez & 

Sáenz, 2005), the software allows players to navigate virtual 

environments based on cities and other places in Chile through 

the use of 3D sound. MovaWii (Sánchez et al., 2013c) and 

Audiopolis (Sánchez et al., 2013b, 2013d) are videogames based 

on haptics to develop and enhance orientation and mobility skills 

in learners who are blind. 

Other studies propose that games are able to promote high order 

learning (Nikolakis et al., 2005; Rashid et al., 2006), as well as to 

increase dialogue between students (McDonald & Hannafin, 

2003; Steinkuehler, 2008). Other studies describe the significant 

aspects that videogames provide for the development of cultural 

(Sánchez et al., 2009) and social (Pellegrini et al., 2004) skills in 

students. Games also produce commitment and motivation, for 

which reason they are an effective tool for the generation of 

learning in students (Klopfer & Yoon, 2005; Sánchez et al., 2007; 

Sánchez et al., 2008). 

Terraformers (Westin, 2004) is a videogame for players with low-

level vision, using 3D graphics and spatialized sound. This game 

was developed in order to test the use of such tools, and to 

replicate the experience in other areas, such as virtual reality, e-

commerce and distance learning. Sepchat et al. (2006) presents 

two videogames, one a maze-based game and the other based on 

the classic Snake videogame. Although the results are significant, 

the authors warn that it is important to be able to study the impact 
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that a videogame with haptic and audio cues can have, which is 

dealt with in this project. Grammenos et al. (2006), through their 

Access Invaders videogame, allow legally blind students to be 

able to play the classic Space Invaders game. The design 

considers the mental model of blind users and allows them to play 

together with other users (sighted or blind) on line, through a 

graphic and audio interface. The main objective of the study is to 

make certain areas of technology accessible that are often 

restricted for certain people, such as the blind.  

Eriksson & Gärdenfors (2004) mention and detail games for web 

designers, made for various children with visual problems. They 

differentiate games into two types, depending on whether or not 

the user is totally blind, or has partial vision. For a totally blind 

child, there are sound-based games such as Towers of Hanoi, 

Memory, Tag, and Skybells; while for children with low-level 

vision there is Memory, as well as other puzzle and action-based 

games.  

The TIM project (Archambault & Olivier, 2005) is a project that 

developed a software editor in order to create videogames for 

blind people. This software allows designers to define the 

interaction that the user will have with the videogame, as well as 

the interfaces to be utilized. Some aspects that are strengthened by 

the editor are the temporality of sound, association between 

different objects, and the sense of spatiality. One of the 

videogames designed through the use of TIM is X-Tunes (Friberg 

& Gärdenfors, 2004), a videogame that allows blind players to 

compete through different tasks, such as musical composition, 

recording, sound manipulation and the creation of collections of 

sounds. Another videogame is Tim’s Journey (Friberg & 

Gärdenfors, 2004), which allows a blind user to navigate through 

virtual spaces that are defined through specific sounds that 

stimulate spatial representation.  

Finger Dance (Miller, Parecki & Douglas, 2007) is a sound-based 

videogame that allows a blind user to develop temporal skills 

through sound sequences that have to be synchronized with other 

audio bases, in order to achieve the highest possible score. When 

legally blind users that have partial vision interact with 

videogames that include visual cues, they take advantage of their 

partial vision in order to achieve better results from the 

interaction. In the case of totally blind users, this is not a 

possibility and it is necessary to provide them with all of the 

information regarding the environment through other sensory 

channels, such as touch and audio (Sánchez, 2007a).  

3. METHODOLOGY 

3.1 Systematic Review 
We carried out a bibliographic review from July to November 

2014 according to the steps of the systematic review approach 

(Kitchenham and Charters, 2007; Peterson et al., 2008). The 

systematic review consists in a secondary study method that 

reviews existing primary studies in-depth and describes their 

results (Kitchenham and Charters, 2007). In this research 

approach, a set of search strings correspondent to á research 

questions is posed to suitable sources. Then, we filtered the 

obtained papers according to a set of exclusion and inclusion 

criteria. The resulting papers are analyzed in order to answer the 

initial research questions. There are three main phases of a 

systematic review: planning, conducting and reporting the review 

(Kitchenham, and Charters, 2007). We used the tools StArt 

(Fabbri et al, 2012) and Mendeley (Singh, 2010) to support the 

realization of the three stages of the study, and to manage the 

papers.  

For the planning phase, we defined a protocol that guided the 

research objectives and clearly defined the research questions, the 

query sources and the selection methods. Two researchers and two 

experts performed incremental reviews to the protocol. The 

research questions are: Q1: What strategies have been used for the 

design of multimodal games for learners who are blind to enhance 

cognition? Q2: What strategies have been used to evaluate 

usability and quality of multimodal games for learners who are 

blind? Q3: What technologies have been used for the 

development of multimodal games for learners who are blind, to 

enhance cognition?  

After defining the research protocol, we posed the search string 

addressing the research questions Q1, Q2, and Q3 to eight 

sources. The sources were the following digital libraries: ACM 

Digital Library, Engineering Village, IEEE Xplore, Scopus, 

Science Direct, Springer Link, PubMed, and Web of Science. The 

result of submitting the search string to the eight selected bases 

was an initial set of 446 papers. Then, using the snowballing 

sampling technique (Lewis-Beck et al, 2004) we manually added 

a set of 52 papers to the original sample. Snowballing sampling is 

a technique for gathering research subjects through the 

identification of an initial subject that is used to provide other 

related subjects. In this research from the initial set of 446 papers 

we also gathered 52 relevant related research works cited in these 

papers. Thus, the total of papers obtained was 498. From this 

amount there were 48 papers from ACM (9.6%), 136 from IEEE 

(27.3%), 28 from Scopus (5.6%), 181 from ScienceDirect 

(36.3%), 50 from Springer (10%), 4 papers from Web of Science 

(0.8%), 1 paper from Pubmed (0.2%) and 52 added manually 

(10.5%). Although ScienceDirect had the higher quantity of 

papers, there were not many outcomes related to the desired area. 

It happened due to this source returned a vast amount of articles 

related to cognition and/or people who are blind, but under the 

medical point of view, unrelated to videogames and technology. 

 

Figure 1. Search string submitted to the eight selected sources. 

In order to choose the most suitable studies to answer the research 

questions, we filtered the papers (Figure 2) according to the 

inclusion and exclusion criteria (Table 1). The inclusion criteria 

helped us selecting studies describing multimodal serious video 

games, some specific entertainment video games and navigational 

virtual environments, whose goal was to enhance cognition. The 

inclusion criteria also selected studies describing no application 

but introducing a model for the design or the evaluation of 

multimodal games or environments for people who are blind. The 

exclusion criteria helped us to eliminate papers related to 
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audiences other than people who are blind and those unrelated to 

mental models, navigational and similar cognitive skills. 

The first filter (F1) consists of removing the duplicated and short 

papers (i.e. less than four pages) and secondary studies or those 

published before 1995. F1 excluded 172 papers (34.5%) so that 

326 studies went to the second filter. The second filter (F2) 

consists of the application of the specific exclusion criteria and 

the inclusion criteria, after reading the papers’ title and abstract. 

F2 excluded 216 papers (43.4%) and included 68 papers (13.7%). 

These papers went to the third filter (F3), intending to refine the 

initially accepted set of studies. F3 consisted of the examination 

of the full text of the 68 articles and the review of the assigned 

inclusion and exclusion criteria. F3 excluded 34 articles by 

criteria and four duplicated papers (7.6%) and included 30 papers 

(6%).  Most of the papers eliminated were related to cognition, 

but not to multimodal games for people who are blind. From the 

30 papers finally selected for data extraction, one paper was from 

ACM, two from IEEE, four from Scopus, two from ScienceDirect, 

two from Web of Science. Finally, 19 papers were added 

manually, through a snowballing sampling.  

 

Figure 2. Filtering process 

Table 1. Criteria used for the selection of papers 

INCLUSION CRITERIA  

(I) Studies presenting initiatives to evaluate multimodal videogame 

(including virtual environment) for blind learner;  

(II) Studies presenting initiatives to develop multimodal 

videogame (including virtual environment) for blind learner; 

(III) Presents results related to the impact of multimodal 

technology for enhancing cognition; 

(IV) Studies presenting technologies to support multimodal 

videogames (including virtual environment); 

EXCLUSION CRITERIA  

 (I) Studies describing videogames for any public other than blind 

learners; 

(II) Studies presenting initiatives to develop or to evaluate other 

multimodal software besides videogames (including virtual 

environment); 

(III) Studies describing no results related to cognitive impact for 

blind learners; 

(IV) Studies describing evaluation or design of non-multimodal 

software; 
(V) Study validating specific assumption related to brain function, 

learning, navigation or gaming; 

(VI) Studies related to cognition but not related to multimodal 

games for blind people; 

(VII) Studies introducing or evaluating specific technologies for 

accessibility in general; 

(VIII) short paper publication (less than 4 pages);  

(IX) Paper under review or not a paper, but course notes or other 

supplementary materials; 

(X) Paper published before 1995; 

(XI) Secondary studies or surveys; 

 

The relevant papers are from 1999 to 2014, being 80% of the 

papers from 2008 on. The selected papers were: (Lahav and 

Mioduser, 2008; Westin, 2004; Connors et al, 2014; Sánchez et 

al, 2010; Dulyan and Edmonds, 2010; Espinoza et al, 2014; 

Guerrero and Lincoln, 2012; Lahav et al, 2013; Lahav and 

Mioduser, 2008; Lumbreras and Sánchez, 1999; McCrindle and 

Symons, 2000; Sánchez, 2007; Sánchez, 2012; Sánchez and 

Aguayon, 2008; Sánchez et al, 2014; Sánchez and Espinoza, 

2013; Sánchez et al, 2014; Sánchez et al, 2013; Sánchez et al, 

2010; Sánchez and Mascaró,2011; Sánchez and Flores, 2008; 

Sánchez and Sáenz, 2010; Sánchez and Sáenz, 2009; Sánchez and 

Sáenz,2006; Sánchez et al, 2009; Sánchez et al, 2010; Sánchez 

and Sáenz,2006; Torrente et al, 2014; Torrent et al, 2009; Trewin 

et al, 2008).  Among these, 25 papers described 21 distinct 

applications: 17 multimodal games and four multimodal 

navigation virtual environment. Some papers discussed the same 

application, but from another point of view.  

The analyzed papers show trends in interface characterization and 

the interaction style, as well as instruments and activities for 

evaluation of usability and cognitive impact. However, there are 

some gaps related to when and how to employ the interface and 

interaction elements to fulfill the application’s cognitive 

requirements. Significant issues remain neglected in the 

evaluation of multimodal video games for blind learner’s 

cognition enhancement. To help reducing the problems 

aforementioned we discussed, in previous works, some insights 

for the practical understanding of the issues involved in the design 

and evaluation of such applications (Sánchez et al, 2015; Darin et 

al, 2015). Based on this analysis, we identified that the 

multimodal applications differentiate mainly in the interface and 

interaction characterization, along with the cognitive aspects and 
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the evaluation performed. We also presented a classification of the 

features existing in the multimodal video games and environments 

in four dimensions related to Interaction, Interface, Cognition, and 

Evaluation (Darin et al, 2015).  

4. VIDEO GAMES 

4.1 AudioSIM 
The use of simulation devices and virtual environments with 

learners who are blind is a support for the teaching and for the 

improvement of O&M skills, leading to the development of 

adequate cognitive maps. By using such applications, the blind 

learner can interact freely with a virtual world, creating mental 

images from the sensations, movements, memories, textures, 

sounds and other elements provided by the virtual environment. 

The final goal is that, once the proper mental images have been 

created, the blind learner is able to act with confidence, safety, 

efficacy, agility and independence when within known and 

unknown real environments.   

In this context, we developed AudioSIM, a social and strategy 

desktop videogame for the simulation of an athlete’s daily life, 

based on Electronic Arts’ The Sims. The player personifies an 

outstanding young man or woman who receives a special 

scholarship and lives in the Sports Campus C5SIMS, a virtual 

space unknown to her, until the moment. The athlete has not yet 

decided what sport to perform professionally, and being in the 

Campus is an opportunity to demonstrate her skills as a high-

efficiency athlete. Her weakness is being late for training. To 

avoid looking like an amateur to technicians and teachers, the 

athlete must hurry in an unknown place, so the player need to 

orient herself in the environment using the game compass and the 

environment’s audio clues.  

The user plays using an Xbox 360 joystick. In the directional 

control, the player can move by pressing "Up" and "Down" and, 

"Left" and "Right" to rotate. The user cannot rotate and move 

simultaneously. Each time the user presses “Up” or “Down” it is 

equivalent to a step, which allows counting how much steps from 

point A to point B. Each rotation is 45 °, allowing discrete 

movements. The "Y" button draws out the player’s virtual cane, 

while the "A" button allows consultation on directions, 

considering there are no other characters in the game that can give 

indications. Game interfaces are based on audio and haptic. The 

audio focuses on 3D sounds, so the user can associate the sounds 

emitted by objects to landmarks on the virtual environment. The 

player can consult at any time what building or object is in front 

of her. There is also information about the place the user is 

entering. Other built-in sounds are related to touches and clashes 

when using the virtual cane, as well as buildings, objects and 

textures. The haptic component is presented through the Xbox 

360 joystick, using vibration to represent collisions with objects 

in the game. 

4.2 AudioGeometry 
Geometry allows the development of skills to learn to deal with 

objects the real world in their abstract and concrete dimensions. 

The spatial awareness is conformed of simple concepts, complex 

ideas, locations and relationships held in mind by cognitive 

images. Therefore, the proper comprehension of Geometry 

improves the capacity of a blind person of create useful mental 

images and, in the last instance improve his O&M skills. 

In this context, we developed AudioGeometry, an adventure 

mobile game that simulates a shipwreck and the arrival of a single 

survivor to the Geometric Island, an unknown and dangerous 

place from where the survivor needs to depart. The player must 

decipher the various geometric puzzles and collect a number of 

elements that will allow her to feed, build a boat and finally return 

home. The game runs in a 10.1-inch touchscreen tablet, using 

Android technology. The feedback to the player is in the 

combination of the vibrating screen (haptic), individual sounds for 

each movement and the own video game design.  

To help the learner’s orientation, specific sounds characterize 

each of the environments of the island (beach, temple, waterfall, 

volcano). Besides, the player begins to approach each one of these 

locations, the characteristic sound will be played, acclimating the 

user. Meanwhile, the movements as forward, rotate or collide, 

have an iconic sound associated. In the specific case of the 

rotations or collisions, the sound plays on the corresponding side, 

right or left. When the user explores the island and finds the 

geometric puzzles, a narrator explains the riddle and the answer 

options, which may be alternatives (two or four) or interaction 

with the tablet. Three frequencies of vibration were established to 

develop the presentation of figures and shapes on the screen, 

along with a particular vibration for certain gestures like moving 

or colliding during the exploration of the island. 

4.3 Ongoing prototypes 
There is a huge variety of technologic options for implementing 

multimodal games for the cognition of people who are blind. 

However, according to Sánchez et al., (2015) the mobile paradigm 

should be better explored, taking advantage of the resources 

available in the mobile context to provide contextual information 

that may help in orientation and mobility of legally blind users. 

In this context, we are developing a mobile multimodal adventure 

game for improving O&M skills of people who are blind, in the 

context of visiting new environments. The goal is that the user 

may play the game at home, before going visit the new 

environment, so the place will no longer be an unknown place by 

the time a blind user visits it. The prototype currently in 

development models the Seara da Ciência (Science Harvest) 

environment, at the Federal University of Ceará. Seara da Ciência 

offers playful and fun experiences that make concepts and theories 

of science accessible to people of different age groups. After 

playing the game, the user can acquire information about the 

actual spatial arrangement of the experiments and the physical 

environment of the Seara’s building (e.g., bathrooms, hallways, 

doors, reception, obstacles). 

The ongoing prototype uses stereo techniques, binaural 

sound effects and voice synthesis, aggregated to 3D maps and to 

the gyroscope sensor of the mobile device. The goal of combining 

such technologies is to extend the possibilities to investigate the 

use of new strategies, methods, processes and tools to develop and 

assess multimodal mobile games for cognition of people who are 

blind. The game has a first person perspective. To control the 

game, the player can use the touch controls on the screen to move 

and to obtain directions. For a more immersive experience, the 

player can also use the smartphone gyroscope to rotate in the 

environment. This approach simulates a close-to-real situation for 

the displacement within the physical space of Seara’s 

environment. The game follows the principles of universal design 

and can also be used by non-disabled people. 
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The first scenario proposed to validate the controls of the 

game with the users is trying to find a dog that is jumping at 

different points around the character, guided by the sound of his 

barking. The goal of this task is that the user can practice the first 

practical notions of orientation and mobility using the gyroscope. 

So we present him to the cardinal points (N, S, E, W) and points 

in the diagonal directions (NE, SE, SW, IN), through the 

alternated positions of the dog. The second scenario is to move 

around an environment seeking three elements:  a barking dog, a 

playing piano, and a singing bird, which are spread in a room. 

The process of developing and validating the Seara’s mobile 

game prototype with visually impaired users is enhancing our 

understanding of their psychomotor development, the acquisition 

of perceptual-motor skills and patterns, and finally the 

development of a mental map in people who are blind.  

5. USABILITY EVALUATION 

5.1 AudioSIM 
A usability evaluation was performed with 5 end users, using the 

developed prototype, in two schools for blind children in Chile. 

The aim of this study was to identify initial usability errors or 

problems on using and understanding the game. The study was 

developed satisfactorily and diverse problems were corrected in 

the redesign of the prototype, especially related to the game 

controls and turns. The sample consisted of 2 blind users, and 3 

with low vision, ranging from 9 to 16 years old, being 4 men and 

one woman. The educational level of the children ran from 4th to 

8th grade, but we did not consider this parameter because it was 

not relevant to this preliminary study usability. The usability 

evaluation tool used is a summarized end-user questionnaire, the 

"Evaluation Software for Blind Children" (Sánchez, 2003). The 

questionnaires had 18 closed questions associated with 10-point 

Likert Scales and 5 open questions. 

The initial results (Figure 3) obtained indicate that the users like 

the game (average 9 points on a scale of 1-10). In addition, they 

also seemed amused (avg. 9.8). Likewise, they indicated they 

wanted to replay (avg. 9) and they would recommend the game to 

friends (avg. 9). The lowest average concerned to how challenging 

the game is (avg. 4.6) and if the game suits the user’s pace (avg. 

5.2). The open questions showed that users that already use 

joysticks felt comfortable using the joystick of the Xbox. Of these, 

2 users had used it before and 2 use other joysticks constantly. For 

other users, the development was more complex tasks to advance 

and turn, as they were not accustomed to using joysticks. 

 

Figure 3. Average results of the usability questionnaire for AudioSIM 

5.2 AudioGeometry 
To early detect opportunities for improvement, a usability 

evaluation was performed with end users, using the developed 

prototype. The sample was a group of 9 learners, being 8 men and 

one woman, aged between 10 and 17 years old, of which 4 have 

low vision and 5 are blind. Their schooling was from 3rd to 8th of 

basic education. 

According to the information gathered, it was possible 

determining the positive acceptance of the game. The issues raised 

by the users were improved. The results (Figure 4) indicate that 

the users like the game (average 8.3 points on a scale of 1-10). 

Likewise, they indicated they wanted to replay (avg. 8.29) and 

they would recommend the game to friends (avg. 7.7). The lowest 

average concerned to how challenging the game is (avg. 6). It is 

interesting to point out that the users considered the game easy to 

use (avg.7.4) and in control over the situations presented in the 

game (avg.7.2). From the perspective of the feedback and the 

auditory and graphical interface, there was a good acceptance. The 

problems perceived during the evaluation were resolved by 

improving the resolution of the graphical interface, expanding the 

area of action in each level, to increase the complexity of the 

paths and redesigning shapes and sizes of the scheme in some 

activities, to increase the occurrence of vibration and sound, thus 

facilitating their sensory perception. 
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Figure 4. Average results of the usability questionnaire for 

AudioGeometry 

 

6. DISCUSSION 
In this paper, we present some of the results of KIGB 

international project. We focus on Knowing and Interacting while 

Gaming for the Blind (KIGB).  The main purpose of the KIGB 

project was to develop the intellect of people who are blind, to 

help them to be more autonomous and independent in their life 

and their relations with people and surroundings, and thus helping 

them to be more integrated and included in the actual society. 

We mainly present and discuss the videogame applications 

developed and evaluated, and a full state of the art through a 

systematic review study. 

AudioGeometry and AudioSim games are already developed 

while others such as Seara da Ciência are under development and 

testing. These prototypes were developed by researchers from 

Brazil and Chile and having discussion and interactions with 

French researchers, evidencing the integration of researchers from 

three countries around a common research problem. 

Initial results indicate the appropriateness of the technology used 

for developing mental maps in blind learners. We believe that 

multimodal interfaces can make a point in developing the intellect 

of blind learners. To confirm our hypothes more full field testing 

is needed.  

The next step after doing more testing will be to investigate new 

technologies for developing the cognition of the blind, such as 

Internet of Things, big data, and context aware. We believe that 

this may expand the possibilities of using technology to improve 

the quality life of life of people who are blind through the 

construction of mental models by interacting with smart 

technologies. 
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ABSTRACT 
In this paper, a didactic videogame for mobile devices based on 

Android is presented, applying the Augmented Reality (AR) 

technology. The main purpose of this research is, on one hand, to 

make the learning and teaching tasks of the different subjects 

more attractive to the undergraduate students, and on the other 

hand, to have an extra evaluation tool for these subjects. With this 

experience, it is expected to utilise and make this technology 

known, as in the usefulness and the possibilities (untapped 

nowadays in education) that mobile devices offer, creating a 

videogame based in the AR and the philosophy of the concept 

mapping. Using the mobile device and the markers supplied and 

designed by the teacher, the students will be able to play with the 

game in order to acquire and improve the most important topics of 

each subject in a more enjoyable way, and the points they get with 

this game will be a part of the final mark of the subject. An 

example of a game based on a topic included in the Physics 

subject of the first year of Bachelor’s Degree in Engineering is 

shown in this dissertation. 

RESUMEN 
En este  trabajo se presenta un videojuego didáctico para 

dispositivos móviles Android, aplicando la tecnología de Realidad 

Aumentada (RA), cuya finalidad es,  por una parte, que las tareas 

de enseñanza y aprendizaje de las distintas asignaturas sean más 

atractivas para el estudiante de grado y por otra parte, que pueda 

servir como una herramienta más de evaluación de dichas 

asignaturas. Con esta experiencia se pretende explotar y dar a 

conocer, la funcionalidad y el potencial, infrautilizados 

actualmente en la enseñanza, de los dispositivos móviles, creando 

un videojuego con RA basado en la filosofía de los mapas 

conceptuales. Usando el dispositivo móvil y los marcadores que el 

docente diseña para cada tema, el estudiante podrá "jugar" con el 

videojuego  de forma que  asimile y refuerce los conceptos más 

importantes de cada asignatura de una forma más amena y "las 

puntuaciones" que vaya consiguiendo  servirán como parte de su 

evaluación en la nota final de la asignatura. A modo de ejemplo se 

presenta un videojuego dedicado a un tema de  la asignatura de 

Física de 1º curso de grado en Ingeniería, 

Categories and Subject Descriptors 

K.3.1 [Computer Uses in Education]  

General Terms 

Design, Experimentation. 

Keywords 

Augmented reality, concept mapping, mobile, game, evaluation 

and learning.. 

1. INTRODUCCIÓN 
Existe hoy un consenso acerca de que cada estudiante debe 

construir su propia estructura de conocimiento, a través de sus 

propios esfuerzos. Sin embargo, es menos conocido que la 

estructura de conocimiento está construida principalmente 

mediante aprendizaje significativo en contra del aprendizaje 

memorístico que contribuye muy poco a construir la estructura de 

conocimiento de una persona  [1].  

Desde la óptica de un modelo constructivista y haciendo énfasis 

en el aprendizaje significativo, y por lo tanto más utilizable [2], 

los mapas conceptuales constituyen una herramienta eficaz para la 

optimización de los procesos de enseñanza-aprendizaje ya que 

constituyen una representación visual de la jerarquía y las 

relaciones entre conceptos que el individuo posee [3] [4]. 

Su diseño puede también constituir un instrumento de evaluación 

en un momento determinado y en un área del conocimiento 

determinado [5], ya que si entendemos la estructura cognitiva del 

individuo, como el contenido y organización conceptual de sus 

ideas, los mapas conceptuales representan de alguna manera la 

estructura cognitiva del aprendiz y constituyen herramientas 

válidas para evaluar los niveles de complejidad de su aspecto 

cognitivo  [6]. 

Una vez dominada la técnica del mapa, su realización se convierte 

en un “puzle de conceptos” donde se pueden apreciar las lagunas 

sobre el tema en cuestión y los puntos de vista erróneos [7]. Así 

planteados constituyen una valiosa herramienta para la evaluación 

formativa, que supone una reflexión crítica sobre los componentes 

y funciones del proceso de enseñanza aprendizaje, con el objeto 

de que el profesor pueda ajustarlo  [8]. 

En este trabajo presentamos una experiencia que combina esta 

potente herramienta de enseñanza-aprendizaje, con las nuevas 

tecnologías aplicadas a los dispositivos móviles tan extendidos y 

usados por los estudiantes. Se ha implementado el primer nivel de 

un videojuego piloto, que consiste en seleccionar los  conceptos 

buenos (relacionados con el tema “campo eléctrico”) de un mapa 

conceptual elaborado por el docente y que pertenece a los 

contenidos que se imparten en la asignatura de Física de 1º grado 

de Ingeniería. 
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La idea es ampliar los juegos con todos los temas de la asignatura 

de Física y aumentar el nivel de dificultad. Además se proponen 

otros niveles del tipo enlaza conceptos, completa proposiciones 

entre conceptos, siguiendo la misma línea del videojuego que 

exponemos. 

En la actualidad la mayoría de programas de diseño gráfico están 

incorporando plugins de RA, ya que se pretende ir más allá de una 

imagen plana, se pretende ver imágenes 3D en movimiento y 

poder manipularlas a nuestro antojo en un mundo real. Como 

ejemplos podemos citar Augment para Blender y Solidworks [9], 

ARmedia para Trimble SketchUp y 3ds Max [10], etc. Si además 

de añadir imágenes 3D en movimiento, añadimos la funcionalidad 

de un videojuego a un dispositivo móvil en un entorno académico, 

tendremos la combinación perfecta para que los estudiantes 

aprendan. 

En el trabajo que aquí se presenta, se decide apostar por la 

tecnología de RA [11] que aporta valores añadidos a un 

videojuego tradicional. Por un lado, un aumento en la atención 

por parte del estudiante, debido a lo atractivo e innovador de esta 

tecnología. Por otro lado, el hecho de que el estudiante no deba 

distraer su mirada del videojuego si quiere obtener la mayor 

puntuación posible, debe tener los cinco sentidos puestos en el 

videojuego ya que los conceptos aparecerán en un orden aleatorio 

y en distintos lugares de la pantalla. Además la curiosidad será un 

factor clave en el aprendizaje de los estudiantes. 

 La presencia del portátil, tableta, teléfono inteligente u otros 

dispositivos móviles en el entorno de aprendizaje es ya una 

práctica habitual, consultar calendarios, correos electrónicos, 

páginas del profesorado, aulas virtuales, calificaciones, etc. Así 

que, por que no aprovechar una realidad social que se está 

imponiendo y cambiar a una nueva forma de entender la 

educación, más colaborativa y participativa, que implica cada vez 

más a los estudiantes, a través de aplicaciones más agradables y 

funcionales. 

En este trabajo se presenta a los estudiantes, una nueva forma de 

mostrar los contenidos de la asignatura de Física de primer curso 

de Ingeniería. De manera experimental y como proyecto piloto, 

esperamos que sea una experiencia satisfactoria para los 

estudiantes y puedan medirse sus resultados positivamente. 

2. CONTEXTO 
El origen de la RA se remonta a los años 50, pero es hasta hace 

relativamente pocos años, cuando se ha empezado a usar en 

diferentes sectores de la sociedad, debido a los avances 

tecnológicos en la telefonía móvil. Esta tecnología nos 

proporciona información virtual que se superpone en el mundo 

real cuando se utiliza un dispositivo móvil, y que permite ver el 

mundo real al mismo tiempo que imágenes virtuales añadidas a 

lugares y objetos reales del entorno. Investigadores como Azuma 

nos presentan una definición de RA basada en un sistema que 

contempla tres criterios básicos: (1) combinación de lo real y lo 

virtual, (2) interactúa en tiempo real, y (3) está registrada en 3D 

[12]. 

La idea de este trabajo surge con los siguientes propósitos: 

• Reconciliar el uso de dispositivos móviles y videojuegos con 

la  formación universitaria. Fomentando su uso para motivar 

al alumno, de forma que se sienta  más cómodo y dispuesto a 

probar estas herramientas, y simultáneamente incorporar la 

tecnología de RA. 

 

• Hacer más atractivo el uso de mapas conceptuales por parte 

del estudiante. 

 

• Crear una herramienta que simplificara la evaluación de los 

mapas conceptuales elaborados por los estudiantes. 

 

Para intentar satisfacer los propósitos anteriormente citados, 

presentamos este trabajo: un videojuego en el que el estudiante 

pueda demostrar la adquisición de conocimientos de un 

determinado tema, combinando juego, competitividad, RA y 

dispositivos móviles, utilizando como eje vertebrador  los mapas 

conceptuales. 

La RA es una de las tecnologías emergentes que poco a poco se 

va incorporando a nuestro día a día. Cada vez son más las 

aplicaciones de RA en distintos sectores, podemos destacar en el 

sector de la Medicina, en Marketing, en Turismo, y poco a poco 

se está introduciendo en el sector de la educación. Como ejemplo 

curioso de hasta dónde puede llegar esta tecnología, se puede 

consultar en [13], en la que se emiten sellos con RA, en uno de 

ellos, el emoticono explica en que consiste esta tecnología RA y 

las posibilidades que ofrecerá en los sellos, en otro nos ofrece de 

una forma atractiva la historia de la peseta. Debido al auge que 

está alcanzado esta tecnología, nos hemos aventurado a diseñar e 

implementar este videojuego incorporando RA en las aulas. 

3. DESCRIPCIÓN 
El videojuego que presentamos, se ha implementado utilizando el 

software  que se detalla a continuación: 

• Unity 3D: Es un motor gráfico 3D para PC y Mac, es una  

plataforma de desarrollo flexible, para crear juegos 

interactivos 3D. Además incluye la herramienta de desarrollo 

MonoDevelop con la que hemos creado y modificado scripts 

en C#. Se puede consultar en [14]. 

• Vuforia: Es una plataforma para desarrollar aplicaciones de 

RA, en este proyecto usaremos el SDK de Vuforia, para 

dispositivos móviles, que permite la creación de aplicaciones 

de RA, y es compatible tanto con el desarrollo nativo para iOS 

como para Android. Se puede consultar en [15]. 

• Blender: Es un programa informático multiplataforma, 

dedicado especialmente al modelado, iluminación, 

renderizado, animación y creación de gráficos 

tridimensionales. Gratuito y de código abierto [16].  

• SDK de Android: Kit de Desarrollo Software de Android, 

para poder generar y ejecutar el videojuego en un dispositivo 

Android [17]. 

Con estas cuatro herramientas y creatividad, se ha construido 

nuestro videojuego de RA. 

En primer lugar elegimos un mapa conceptual realizado por un 

experto, en este caso se ha centrado en los contenidos del tema 

“Campo eléctrico”, como se muestra en la Figura 1. 
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Figura 1. Mapa Conceptual Campo Eléctrico 
 

Una vez seleccionado el mapa conceptual, hay que seleccionar en 

un primer nivel del videojuego, los conceptos buenos y malos 

para el juego. Los conceptos “buenos” están relacionados 

directamente con el tema del mapa conceptual de la Figura 1. La 

elección de los conceptos “malos” (conceptos no relacionados 

directamente con el tema tratado en el mapa conceptual) es tarea 

del docente, ya que tendrá que elegir adecuadamente estos 

conceptos de forma que no confundan al estudiante, pero que le 

hagan reflexionar y tener las ideas muy claras del tema para no 

fallar en la elección de los conceptos buenos en el videojuego. El 

docente elegirá los conceptos malos que mezclaremos de forma 

aleatoria con los buenos. Con esta fase terminada, podremos 

determinar si el estudiante domina el tema seleccionado. 

Los conceptos que hemos seleccionado se muestran en la Tabla 1, 

resaltando en verde los buenos. 

Tabla 1. Conceptos buenos y malos. 

 

 

Decididos los conceptos que van a participar en el juego, creamos 

esferas 3D con los literales expuestos en la Tabla 1. Para esta 

tarea, hemos utilizado Blender, debido a que los modelos que 

genera se pueden importar directamente a nuestro proyecto Unity. 

Cuando generamos estos modelos, se crean con un material y una 

textura determinados, que hemos cargado en nuestro  proyecto. 

 

. 

Figura 2. Ejemplo de esfera 3D “Campo Eléctrico” Blender 
 

A continuación creamos el marcador para dicho tema. En este 

caso usamos Vuforia Target Manager [18], que es una 

herramienta que nos ofrece la posibilidad de crear marcadores 

para la tecnología RA, y nos asegura que el marcador funcionará 

correctamente con el videojuego, al apuntarlo con la cámara del 

dispositivo móvil y así poder empezar a jugar. 

 

Figura 3. Ejemplo de marcador 
 

Una vez generados todos los conceptos 3D y el marcador que nos 

servirá como disparador del videojuego, pasamos a implementar 

el juego usando Unity3D  con el SDK de Vuforia.  

Creamos la primera escena del juego mostrando la puntuación 

más alta que haya obtenido el estudiante en este primer 

videojuego, la primera vez que juegue estará inicializada a cero. 

El estudiante podrá empezar a seleccionar los conceptos tocando 

la pantalla del móvil. 

 

Figura 4. Pantalla inicial de juego 
 

Aparecerán en el espacio 3D, como mostramos en la Figura 5.,  

los conceptos buenos y malos. Estos conceptos se mostrarán  

progresivamente y de forma aleatoria, en el entorno real donde 

esté jugando el estudiante y deberá ir seleccionando  los 

conceptos relacionados con el tema, moviendo la cámara del 

dispositivo móvil y tocando la pantalla. La presencia en el juego 

de los conceptos, tiene una duración finita en el espacio, cumplido 

ese tiempo desaparecerán del juego. Por cada concepto bueno 

seleccionado, se sumarán determinados puntos en función del 
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tiempo que tarde en seleccionarlos, a mayor tiempo menor 

puntuación, los conceptos malos seleccionados restarán puntos 

usando la misma relación que con los conceptos buenos. 

 

Figura 5. Pantalla ejemplo durante el juego 

4. RESULTADOS 
Actualmente no disponemos de resultados, ya que el uso de esta 

aplicación se pondrá en marcha el curso próximo durante el 

primer semestre, por lo que podremos valorar el impacto a finales 

del curso 2015/16. Aunque estamos convencidos de que tendrá 

gran aceptación por parte de los estudiantes, ya que cualquier 

novedad y el uso de sus dispositivos móviles será acogido de buen 

agrado. Además de incluir la competitividad, ya que el docente 

podrá publicar las puntuaciones que vayan obteniendo los 

estudiantes periódicamente en el campus de la asignatura, lo que 

implicará que el estudiante conozca las puntuaciones más 

elevadas que otros compañeros han obtenido e intente superarse 

para alcanzarlas. 

Se puede probar el videojuego descargando el archivo .apk y el 

archivo .pdf que corresponde al marcador que se debe usar para 

que funcione el videojuego, de los siguientes enlaces:  

http://www.mediafire.com/download/fpsc3080jrhsbha/TFMMCvf.

apk 

http://www.mediafire.com/download/uccikbbtqr200qb/Marcador+

Campo+Electrico.pdf 

5. CONCLUSIONES 
Este trabajo se pondrá en marcha en el curso próximo 2015/16 y 

está abierto a cualquier asignatura en la que se imparta la docencia 

usando Mapas Conceptuales. La idea es ampliar los juegos con 

todos los temas de la asignatura de Física y aumentar el nivel de 

dificultad. Además se proponen otros niveles del tipo enlaza 

conceptos, completa proposiciones entre conceptos, siguiendo la 

misma línea del videojuego que exponemos. Con este videojuego 

pretendemos que el estudiante adquiera los conocimientos claves 

de la asignatura, de una forma dinámica y divertida, además de 

usar como medio,  su dispositivo móvil, en cualquier lugar y sin 

tener que disponer de conexión a Internet, una vez descargado el 

videojuego y el marcador. 

Se propone que este videojuego forme parte de la evaluación final 

del estudiante, en la asignatura donde se aplique.  

El docente se encargará de publicar los enlaces donde se 

encuentran el juego y el marcador listos para su descarga.  

El estudiante, antes de presentarse a la prueba de evaluación, 

dispondrá de tiempo suficiente para probar cuantas veces desee, el 

videojuego, adquiriendo destreza y habilidades sobre los 

conceptos del tema propuesto. Esta repetición hará que el 

estudiante sin darse cuenta vaya afianzando los conceptos 

relacionados con el tema propuesto. Basándonos en distintas 

investigaciones [19] que demuestran que la repetición es el 

mecanismo de aprendizaje más natural y eficaz para consolidar los 

contenidos, pensamos que este tipo de videojuegos ayudará al 

estudiante a mejorar sus conocimientos en esta materia o en la que 

se aplique. 

Al igual que las tecnologías de la información van cambiando, la 

docencia deberá cambiar, adaptándose a las nuevas tecnologías 

para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. La RA es una 

tecnología emergente con una gran potencial pedagógico, si 

además lo combinamos con dispositivos móviles [20] podríamos 

hablar de Realidad Aumentada Móvil (MAR) con la portabilidad, 

interactividad y conectividad que conlleva. 

Como trabajo futuro, nos planteamos la implementación de un 

plugin para la herramienta CmapTools que permita al docente 

crear los diferentes juegos de una forma fácil y rápida, una vez 

elaborado el mapa conceptual. 
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ABSTRACT 
This paper presents an educational assistive technology model 

designed for optimum training aid groups for Collaborative 

Learning Computer Supported contexts. The theoretical basis of 

the work is focused in the areas of Education, Positive Psychology 

and Artificial Intelligence. As a research methodology is made a 

pilot study contextualized in the Virtual Learning Environment. 

Keywords: Collaborative Learning. Education. Positive 

Psychology. Virtual Learning Environment. 
 

RESUMO 
Este artigo apresenta um modelo de tecnologia de apoio 

educacional concebido para o auxílio à formação otimizada de 

grupos para contextos de Aprendizagem Colaborativa Apoiada 

por Computador. O aporte teórico do trabalho é focado nas áreas 

de Educação, Psicologia Positiva e Inteligência Artificial. Como 

metodologia de pesquisa é feito um estudo-piloto contextualizado 

no ambiente virtual de aprendizagem. 

Palavras-chave: Aprendizagem Colaborativa. Educação. 

Psicologia Positiva. Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

1. INTRODUÇÃO 
Para [Stahl et al., 2006], com o suporte à colaboração entre os 

indivíduos em contextos de aprendizagem virtual, o campo CSCL 

(em inglês Computer Supported Collaborative Learning) tem 

fortes contribuições, mas também trouxe consigo alguns desafios, 

tais como: a) Qual a mais adequada representação afetiva dos 

alunos para a aprendizagem colaborativa? b) Qual a melhor 

distribuição dos alunos em grupos, de forma a potencializar a 

aprendizagem colaborativa? e c) Como modelar e implementar 

computacionalmente tal abordagem? Baseado nestes desafios, esta 

pesquisa considera a afetividade do indivíduo, expressada através 

de suas variáveis positivas Esperança, Autoeficácia e Autoestima 

para a potencializar a colaboração de grupo em contextos CSCL.  

2. PSICOLOGIA POSITIVA 
Para [Paludo e Koller, 2007], a Psicologia preocupou-se em 

investigar patologias, negligenciando os aspectos saudáveis dos 

seres humanos. Ainda para [Paludo e Koller, 2007], a partir de 

1998, o psicólogo Martin Seligman iniciou movimento 

denominado Psicologia Positiva, que visa oferecer nova 

abordagem às potencialidades e virtudes humanas, estudando as 

condições e processos que contribuem para a prosperidade dos 

indivíduos e comunidades. 

2.1 Variáveis Positivas 
Entre as principais contribuições da Psicologia Positiva, 

destacam-se a construção de instrumentos de avaliação, modelos 

de intervenção e aplicação no curso desenvolvimental [Paludo e 

Koller, 2007]; [Seligman e Csikszentmihalyi, 2000]. Baseado em 

[Hutz, 2014], [Hutz et al., 2014], [Pacico e Bastianello, 2014] e 

[Pacico et al., 2014] descreve-se as variáveis positivas Esperança, 

Autoeficácia e Autoestima, às quais são utilizadas na definição do 

perfil do aluno para o modelo de tecnologia de apoio educacional 

proposto neste trabalho.  

Esperança: Esperança é definida como cognições voltadas para a 

obtenção de um objetivo, compostas por rotas e agenciamento 

(estrutura bifatorial). O agenciamento é a motivação do sujeito em 

perseguir a meta a ser alcançada, e as rotas são os caminhos 

planejados para obter tais objetivos. Ambos precisam estar 

presentes para que haja esperança, entretanto, somente os dois não 

garantem sua existência. É preciso que a interação 

agenciamento/rotas e rotas/agenciamento ocorra durante todo o 

processo de busca do objetivo. O modelo de Esperança, descrito 

em [6], considera que ela é estável no tempo, e é medida por meio 

da Adult Dispositional Hope Scale (ADHS). Esta escala é 

utilizada no Brasil da adaptação da escala ADHS [Pacico e 

Bastianello, 2014]. 

Autoeficácia: Para [Pacico et al., 2014], a crença na capacidade 

de realizar uma determinada tarefa, com base nos próprios 

recursos, foi definida por [Bandura, 1997] como autoeficácia. 

Para [Bandura, 1997], a autoeficácia é a crença na capacidade de 

reunir recursos cognitivos, motivacionais e comportamentais 

necessários para a execução de uma tarefa que está no centro do 

conceito da autoeficácia (e não a realidade em si).  

Autoestima: Para [Hutz et al.,2014], a autoestima representa um 

aspecto avaliativo do autoconceito e consiste em um conjunto de 

pensamentos referentes a si mesmo. Trata-se, portanto, de uma 

orientação positiva (autoaprovação) ou negativa (depreciação) de 

se voltar para si mesmo e, nessa concepção, ela é a representação 

pessoal dos sentimentos gerais e comuns de autovalor, conclui 

estes autores.  
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2.2 Escalas de Autorrelatos 
Para [Hutz et al., 2014], Escalas de Autorrelatos são instrumentos 

de avaliação para processo de coleta de informações, às quais 

auxiliam a conhecer e entender melhor o indivíduo. Escalas de 

Autorrelatos são uma forma válida e bastante utilizada para 

avaliar afetos1. Nelas os participantes respondem o quanto têm 

experienciado emoções ou sentimentos ao longo de um período de 

tempo [Hutz et al., 2014]. Conforme [Zanon e Hutz, 2014], 

Escalas de Autorrelatos são compostas por conjuntos de itens, 

dispostos na forma de adjetivos ou sentenças, que descrevem 

aspectos positivos do indivíduo como emoções positivas ou 

negativas, a autoestima, o otimismo, a esperança e a autoeficácia. 

Na Tabela 1 são mostrados os níveis de perfis de autorrelatos do 

indivíduo em função das faixas de percentis considerando suas 

variáveis positivas Esperança (esp), Autoeficácia (aef) e 

Autoestima (aes). Esta classificação de níveis de autorrelatos é 

baseada em [Hutz, 2014].  

Tabela 1: Perfis de autorrelatos Vs. Percentis 

Faixas de 
Percentil (pct) 

Níveis de autorrelatos 
do indivíduo 

〈 30% Baixo (B) 

≥ 30% e 〈 40% Médio Baixo (MB) 

≥ 40% e 〈 60% Médio (M) 

≥ 60% e 〈 70% Médio Alto (MA) 

≥ 70% Alto (A) 

 

Baseado [Hutz, 2014], são descritos na Tabela 2 perfis do 

indivíduo baseados nas variáveis positivas Esperança, 

Autoeficácia e Autoestima, bem como em seus níveis de 

autorrelatos. 

Tabela 2: Perfis do indivíduo Vs. Variáveis positivas 

Variáveis 
Positivas 

Perfis do indivíduo 

Esperança 

[Pacico e 

Bastianello, 

2014] 

 Níveis altos de Esperança indicam 

indivíduos que buscam ativamente 

aquilo que se considera importante 

Autoeficácia 

[Pacico e 

Bastianello, 

2014] 

 Indivíduos que se percebem 

altamente eficazes ativam esforços 

suficientes, que produzem resultados 

excelentes se bem executados. Estes 

conseguem se automotivar, ter 

iniciativa, persistência e empenham 

esforços necessários porque 

acreditam que podem lidar com os 

eventos de forma satisfatória. 

 Indivíduos que se percebem baixos 

em autoeficácia têm mais tendência a 

cessar seus esforços prematuramente 

e fracassar na execução das tarefas. 

 A autoeficácia está relacionada a 

diversas variáveis, como desempenho 

                                                                    
1  Intensidade e a frequência com que as pessoas vivenciam 

emoções positivas e negativas [Zanon e Hutz, 2014]. 

acadêmico. Estima-se, portanto, que 

aef baixo acarreta baixo desempenho 

acadêmico e aef alto acarretaria alto 

desempenho acadêmico. 

Autoestima 

[Hutz et al., 

2014] 

 Altos escores de aes: indivíduos 

com humor positivo, percepção de 

eficácia elevada. Indica saúde mental, 

boas habilidades sociais e bem-estar. 

 Baixos escores de aes: humor 

negativo, percepção de incapacidade, 

delinquência, depressão, ansiedade 

social, transtornos alimentares e 

ideação suicida.  

3. TRABALHOS CORRELATOS 
[Lima et al., 2008] consideram os fatores sócio-afetivos 

Capacidade de Cooperação, Personalidade e Liderança para a 

formação otimizada de grupos para contextos CSCL, utilizando, 

para isso, os formalismos de Algoritmos Genéticos (AGs). 

[Goldberg, 1989] considerava que os AGs são algoritmos 

baseados na teoria da evolução das espécies do naturalista 

britânico Charles Robert Darwin onde os indivíduos de uma 

determinada população evoluíam de acordo com os princípios de 

seleção natural e sobrevivência dos mais aptos. Ainda para este 

autor, tais algoritmos simulavam os processos de evolução da 

natureza, onde cada indivíduo representava uma possível solução 

para um problema dado. [De Castro, 2001]; [Sobrinho e Girardi, 

2003] salientavam que os AGs são algoritmos que operam com 

populações de indivíduos representados por cromossomos, os 

quais durante o processo de evolução são submetidos ao 

procedimento de seleção e reprodução, onde são aplicados os 

operadores de recombinação e mutação que são inspirados nos 

mecanismos naturais da genética, gerando assim novos indivíduos 

possivelmente mais adaptados. A Figura 1 mostra um fluxograma 

que descreve o funcionamento básico dos AGs. Para [Lima et al., 

2008], a execução de um AG é encerrada quando um número G 

de gerações apresentarem a mesma solução, ou seja, se o AG 

encontrar uma solução na i-ésima geração e ela permanecer como 

a melhor solução durante as G gerações seguintes, então se 

considera que o algoritmo convergiu e encerra-se a execução.  

 

Figura 1: Fluxograma básico de um AG 

 

[Lima et al., 2008] consideram a formação de grupos para 

contextos CSCL como sendo uma tarefa de otimização, a partir da 
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qual pode-se obter uma distribuição de grupos otimizada para uma 

determinada classe de alunos. Para o contexto deste trabalho, 

baseado em [Lima et al., 2008], declara-se o problema 

formalmente, como: Seja C uma classe de kxn alunos e F1, F2, ..., 

Fm a lista de variáveis positivas Esperança (esp), Autoeficácia 

(aef) e Autoestima (aes). Suponha que o professor deseja uma 

"boa divisão" de C em n grupos de k alunos sujeitos às variáveis 

positivas F1, F2, ..., Fm. Define-se um grupo-k em C como um 

subconjunto {l1, l2, ..., lk} de C com k elementos (neste estudo de 

caso k = 11). Define-se uma divisão kxn de C como um 

subconjunto {g1, g2, ..., gn} com n elementos, onde cada elemento 

é um grupo-k diferente em C. Define-se o fitness (quão bom é?) 

de uma divisão kxn D de C levando-se em conta as variáveis 

positivas F1, F2, ..., Fm como uma função definida em termos de 

F1, F2, ..., Fm que mapeia D em um número ϕ que mede o 

fitness, matematicamente, temos: 

ϕ = FITNESS(F1, F2, ..., Fm)(D). 

O problema da formação de grupos proposta é: Encontrar uma 

divisão kxn D de C que maximize a função FITNESS(F1, F2, ..., 

Fm)(D). Matematicamente, temos: 

maxDFITNESS(F1, F2, ..., Fm)(D)n 

Para [Banzhaf et al., 1998], a primeira decisão que se deve tomar, 

quando da implementação de um programa de computação 

evolutiva, é decidir como a solução será apresentada. Para o 

problema em questão, cada cromossomo representará uma classe 

de alunos, onde cada gene do cromossomo caracteriza um aluno 

dentro da classe (Figura 2). Desta forma, o número de genes do 

cromossomo é definido pelo número k alunos da classe. 

Sequencialmente, cada conjunto de n genes representa um grupo 

de alunos dentro da classe, onde n é o número de alunos que 

compõem um grupo. Cada um desses alunos terá associado um 

conjunto de atributos (níveis de variáveis positivas esp, aef e aes) 

que os distinguirão uns dos outros.  

 

 

Figura. 2. Codificação do cromossomo para n = 3 

 

A definição da função de avaliação é uma das tarefas principais na 

modelagem dos AGs, já que é através dela que será avaliada a 

qualidade de cada indivíduo na população [Knosala e Wal, 2001]. 

A função de avaliação dos indivíduos da população é dada em 

função das variáveis positivas definidas para a instância do 

problema em questão. Estas variáveis devem ser aplicadas de tal 

forma que associem uma formação D a um valor numérico. 

Tomemos como exemplo a aplicação da função de avaliação para 

as três variáveis positivas esp, aef e aes: f1, f2 e f3, 

respectivamente. Cada uma destas três variáveis aplicadas a uma 

determinada formação D traduz-se em um valor numérico que 

indica o grau de aplicação daquela variável positiva para aquela 

formação. A função de avaliação, então, é dada em função de cada 

um destes valores (ver Tabela 3)  

Tabela 3: Função de Avaliação 

Perfis de  Função de 

Autorrelatos Avaliação 

f1(D) = X 

F(X, Y, Z) f2(D) = Y 

f3(D) = Z 

 

[Lima et al., 2008] consideram modelo do aluno como um 

conjunto de características ou atributos sócio-afetivas de um 

determinado aluno. [Lima et al., 2008] definem o modelo do 

aluno como uma p-tupla 〈at1
l, at2

l, ..., atp
l〉 onde cada at1

l
≤i≤p, 

sendo p o número máximo de atributos, é o valor de um atributo 

do aluno. A esse conjunto de informações sócio-afetivas, que 

compõem o perfil dos alunos, dar-se o nome de modelo do aluno. 

Assim, a partir desse modelo, [Lima et al., 2008] definem uma 

função modelo do aluno que mapeia alunos de uma classe C em 

perfis. Matematicamente, temos: 

l lat ..., l,at l,at p21→
p

 

Neste trabalho, adota-se um modelo do aluno considerando o 

perfil de autorrelato do indivíduo baseado nas variáveis positivas 

Esperança, Autoeficácia e Autoestima, conforme descritas na 

seção 2. Matematicamente, temos: esp (at1
l), aef (at2

l) e aes (at3
l). 

Para efeito de inferências e análise de resultados, adota-se para as 

referidas variáveis (at1
l
≤i≤3) uma escala que varia de baixo (B), 

médio baixo (MB), médio (M), médio alto (MA) e alto (A). Esta 

convenção foi definida baseada [Hutz, 2014]. Logo, todo aluno 

está associado a uma tupla tal como:  

l A MA, M, MB, B,  →
p . Essa escala de 

valores determina o quão cada é em relação à Esperança, 

Autoeficácia e Autoestima. Segundo [Lima et al., 2008], o 

professor, embasado no modelo de aluno, pode definir o que para 

ele é um agrupamento ideal. Em outras palavras, o professor deve 

descrever, em função daquelas variáveis positivas - o que seria um 

grupo ideal para a aplicação da aprendizagem colaborativa. Para 

[Lima, 2006], o que se chama aqui descrever o grupo é 

determinar que níveis de perfis de autorrelatos que cada um dos 

integrantes dos grupos deveria possuir. Por exemplo, o professor 

pode definir o grupo ideal como sendo: 

Grupo ideal = {a1, a2, a3}, onde: 

a1 = {esp: alto, aef: alto, aes: alto} 

a2 = {esp: médio, aef: médio, aes: médio} 

a3 = {esp: médio, aef: médio, aes: baixo}  

 

Considerando-se as diferenças individuais potencialmente 

existentes entre os alunos, nem todos os grupos, ou mesmo 

nenhum, poderiam ser um espelhamento do grupo ideal descrito 

pelo professor. Portanto, é necessária a definição de um grupo 

aceitável que seria um limite mínimo de aceitação do professor 

para os agrupamentos [Lima, 2006]. Assim, define-se um 

intervalo no qual estão grupos aceitáveis e grupos não-aceitáveis 

(Figura 3). 
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Figura. 3. Classificação dos grupos quanto ao modelo do aluno 

 

Logo, considerando p o perfil dos alunos na classe C, I o conjunto 

de modelos do grupo ideal e A o conjunto de modelos do grupo 

aceitável, define-se a aceitação de um grupo g = {a1, a2, ..., ak} 

pelo professor, baseado em p, I e A como sendo a função:  

p[g]A
I = 
















∩∈

∈

contrário caso 0

A  I   p(k)} ..., p(a2),  {p(a1), se 2

A - I   p(ak)} ..., p(a2),   {p(a1), se 3

  

Esta função mapeia os grupos em categorias de aceitação. A 

categoria 3 representa os grupos mais aceitáveis. Categoria 0 não 

é um grupo aceitável. 

Definido o fator a ser aplicado na formação otimizada de grupos, 

pode-se determinar a função objetivo a ser maximizada pelo AG 

[Lima et al., 2008]. A função de avaliação de cada indivíduo da 

população é dada pelo cálculo da função p. Onde p está 

relacionada aos modelos dos alunos. A função de avaliação é 

definida em termos de F como segue abaixo: 

F(p[g]) = p[g] 

Assim sendo, a função de avaliação de cada indivíduo D é dada 

por: 

fitness = ∑ ∑
∈ ∈

=

D  D  

I

A (x.p[g]))F(p[g]
g g

 

onde F(., .) mapeia os graus de aceitação em números que 

refletem a qualidade do grupo segundo os critérios estabelecidos. 

4. ARQUITETURA DO MODELO 
O modelo proposto é constituído dos componentes: 

Professor/tutor, Interface, Agente Formador de Grupos (AgFG), 

Perfil de autorrelatos do aluno, Componentes de Mineração, AVA 

MOODLE e Logs do AVA (Figura 4) 

 

 

Figura. 4 Arquitetura do modelo proposto. 

 

A seguir são detalhados os componentes da arquitetura do 

modelo: 

Professor/tutor: Responsáveis pelo planejamento e organização 

da disciplina no AVA e gestão de alunos - gerenciar o 

recebimento de atividades, comentar atividades e dar retorno 

(feedback) aos alunos, avaliar a aprendizagem dos alunos, 

incentivar a interação entre os alunos, definem e propõem 

agrupamentos de alunos, em função dos níveis de esp, aef e aes 

dos alunos. 

Interface: Conjunto de meios físicos ou lógicos com vista a 

permitir a comunicação entre os agentes biológicos 

(professor/tutor) e o agente artificial (Agente Formador de Grupo 

(AgFG).   

Agente Formador de Grupos (AgFG): O AgFG é responsável 

pela tarefa de otimização dos grupos de alunos definidos pelo 

professor. Essa tarefa de otimização considera o perfil de 

autorrelatos dos alunos. O raciocínio do AgFG é baseado em 

Algoritmos Genéticos (AGs). Os papéis do AgFG são os que 

seguem:  

Percepção: O AgFG perceberá o aluno em interação no AVA 

considerando seu perfil de autorrelato, isto é, seus níveis de 

variáveis positivas (Esperança - esp, Autoeficácia - aef e 

Autoestima - aes); 

Decisão: Através da percepção que teve dos alunos no AVA o 

AgFG avalia a aptidão (fitness) destes alunos para contextos 

CSCL através de componentes de mineração de dados; 

Ação: Depois de ter avaliado a aptidão dos alunos o AgFG 

executa sua ação propondo a melhor formação de grupos para 

contextos CSCL, armazenando tais informações na base de dados 

Modelos de grupos otimizados disponíveis para o professor/tutor. 

Perfil do Aluno: Contém as características individuais do aluno 

baseadas nas variáveis positivas Esperança (esp), Autoeficácia 

(aef) e Autoestima (aes).  

Componentes de Mineração: Para [Kampff, 2009], são um 

conjunto de métodos (tarefas e técnicas) heurísticos de Mineração 

de Dados capazes de descobrir informações (padrões e/ou 

tendências específicas) potencialmente relevantes em volumes de 

dados, nesta pesquisa especificamente os logs do AVA.   

AVA: Ambiente Virtual de Aprendizagem. É através do AVA que 

o aluno é acompanhado pelo professor e/ou tutor. Tem acesso ao 

conteúdo de aprendizagem, em diferentes formatos audiovisual 

(som, textos e imagens). Nesta pesquisa, o AVA usado é o 

MOODLE.  

Logs do AVA: São os registros de todo o processo de ensino e 

aprendizagem no AVA (logs de acesso e logs de atividades).  

Grupos de alunos: Um sistema de relações sociais, de interações 

entre pessoas, que compartilham certas características, interajam 

uns com os outros, aceitem direitos e obrigações [Galliano, 1991], 

[Kampff, 2009]. São aqueles em que todos os componentes 

compartilham as decisões tomadas e são responsáveis pela 

qualidade do que é produzido em conjunto, conforme suas 

possibilidades e interesses [Arnaiz e Haro, 1999].  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Foram mensurados os perfis de autorrelatos Esperança (esp) e 

Autoeficácia (aef) de onze alunos, de uma turma de Educação a 
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Distância (EaD), do curso de Matemática Licenciatura, da 

UFMA2, cujos resultados são mostrados na Tabela 4. 

Tabela 4: Perfis de autorrelatos dos onze alunos. 

Alunos perf_esp perf_aef 
Aluno1 B B 
Aluno2 A A 
Aluno3 A A 
Aluno4 B B 
Aluno5 M M 
Aluno6 MB B 
Aluno7 M B 
Aluno8 A A 
Aluno9 MA M 
Aluno10 M B 
Aluno11 A A 

 

A partir das mensurações das variáveis positivas Esperança e 

Autoeficácia, dos onze alunos avaliados na coleta piloto, é 

possível construir seus perfis para trabalho de grupo baseados nas 

teorias da Psicologia Positiva, consequentemente pode-se 

pressupor que a partir desta otimização baseada em perfis de 

autorrelatos, a potencialização da colaboração de grupo em 

contextos CSCL seja fomentada.  
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ABSTRACT 
The aim of this study is to analyze how children from 1st grade of 

elementary school interact with the digital board to develop their 

math activities. A field research was carried out, qualitative, using 

as methodological strategy a case study. The components of the 

research were twenty students from Fortaleza city, aged six years 

old. These children study in a public school system. The research 

was divided in three stages. During the first stage, materials and 

activities were specifically planned to be used on the research. In 

the second stage, data were collected in three precise moments, 

with some activities developed through this specific material: 

computer and digital blackboard. In the third and last stage, the 

data were analyzed by checking the difficulties and facilities 

presented for the students, compared to each other and to the 

theoretical background used. The results achieved reveal the ease 

of handling the digital board and the possibility of interaction 

among children facilitated the development of math activities, 

demonstrating great potential as a tool in the development of 

knowledge collaboratively by students. There is a real intend to 

give continuity the research analyzing how teachers inside the 

school context use this technology in teaching practice. 

 

RESUMO 
O objetivo deste trabalho é analisar como crianças do 1º ano do 

Ensino Fundamental interagem com a lousa digital para a 

realização de atividades de matemática. Foi realizada uma 

pesquisa de campo, de caráter qualitativo, utilizando-se como 

estratégia metodológica o Estudo de Caso. O público foi 

composto por vinte alunos, com faixa etária de seis anos, 

pertencentes à rede pública de ensino de Fortaleza. A pesquisa foi 

dividida em três etapas. Na primeira etapa, as ferramentas e 

atividades a serem utilizadas na pesquisa foram planejadas. Na 

segunda, os dados foram coletados em três momentos, com 

atividades desenvolvidas a partir das seguintes ferramentas: 

computador e lousa digital. Na terceira, os dados foram 

analisados, verificando-se as dificuldades e facilidades 

apresentadas pelos alunos, comparadas entre si e ao referencial 

teórico utilizado. Os resultados obtidos mostraram que a 

facilidade de manuseio da lousa digital e a possibilidade de 

interação entre as crianças facilitaram o desenvolvimento de 

atividades de matemática, demonstrando-se como uma ferramenta 

de grande potencial no desenvolvimento do conhecimento de 

forma colaborativa pelos alunos. Pretende-se dar continuidade à 

pesquisa analisando-se como essa tecnologia é utilizada na prática 

docente pelos professores dentro do contexto escolar. 

Descritor de Categorias e Assuntos 

K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education 

– ICT supported teaching and collaborative learning  

Termos Gerais 
Documentation, Experimentation, Human Factors. 

Palavras-Chave 
Computador, Lousa Digital, Escola, Ensino Fundamental. 

1.  INTRODUÇÃO 
As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) 

estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas, atingindo 

de forma direta ou indireta grande parte da população. As crianças 

e jovens têm precocemente um convívio muito próximo com as 

TDIC, seja em sua casa ou em meio a sociedade, assimilando 

traços característicos e particulares da interação com essas 

tecnologias. 

O contato da criança com as tecnologias digitais acontece desde 

muito cedo, fazendo com que desenvolva facilidade em interagir 

com as informações e conteúdos nas diferentes mídias, tornando 

sua forma de aprendizagem diferenciada dos seus antepassados e 

levando-a a repensar as formas e meios de aprendizagem a serem 

utilizados [4]. Mas, nem todas as crianças possuem esse contato 

precoce com a tecnologia em seu meio social, principalmente os 

pertencentes às classes mais pauperizadas da sociedade. Atribui-se 

à escola o papel de promover o contato com este recurso e com a 

rede de computadores, possibilitando a essas crianças a interação 

com a informação e conteúdo proporcionado pelas TDIC [1]. 

A carência de formação dos professores no uso dessas tecnologias 

em sala de aula gera uma dificuldade na adoção dos recursos 

tecnológicos, acarretando na adoção de métodos tradicionais de 

alfabetização. Esse fato torna os recursos disponibilizados pela 

tecnologia digital da informação e comunicação minimamente 

utilizados na elaboração de metodologias de ensino mais atrativas 
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e interessantes [4]. Como resultado dessa ausência de capacitação, 

muitos professores se veem receosos na utilização da tecnologia 

em suas práticas pedagógicas [8]. 

A utilização das TDIC na educação infantil é de grande 

importância para que se construa um conhecimento da criança 

com esse meio, tendo em vista que o contato acontece desde 

muito cedo para além dos limites da escola. Além disso, essas 

tecnologias permitem a utilização de recursos multimídias (som, 

imagem, vídeo) que podem vir a tornar as aulas mais atrativas 

para a criança.  

Dentre as várias TDIC presentes nas escolas, encontra-se a lousa 

digital, que se faz cada vez mais presente dentro das salas de aula 

e permite a utilização de conteúdos multimidiáticos, tornando as 

aulas mais atrativas aos alunos. Mas, por ainda se tratar de um 

recurso de custo elevado, a lousa digital interativa é privilégio de 

poucos. Assim, como as demais tecnologias existentes nas 

escolas, as lousas digitais são subutilizadas pelos professores e 

restritas geralmente à utilização com os alunos do ensino 

fundamental em diante, esquecendo-se do infantil [8].  

As possibilidades de utilização da lousa digital para fins 

educacionais são variadas. Vídeos interativos, imagens, 

apresentação de sites, sons, jogos educacionais, entre outros 

meios de interação são possibilitados pelo digital, inexistente na 

lousa física. Esse leque de possibilidades utilizado com sabedoria 

e criatividade pelo professor pode potencializar o trabalho de 

construção do conhecimento com os alunos, assim como, 

despertar maior interesse e atenção durante as aulas.  

Diante do exposto, pergunta-se: como crianças em fase de 

alfabetização interagem com atividades na lousa digital? É 

importante ressaltar que a linguagem multimidiática possibilitada 

pelas tecnologias digitais se faz presente constantemente no 

cotidiano dessas crianças, tornando-se interessante o uso desta 

linguagem no espaço escolar, dando-se oportunidade de interação 

para as crianças que não possuem estas tecnologias em casa. Para 

aquelas que já possuem, proporciona-se a oportunidade de 

aprimorar seus conhecimentos [1]. 

O objetivo deste trabalho é analisar como crianças do 1º ano do 

Ensino Fundamental interagem com a lousa digital para a 

realização de atividades de matemática. 

2. A LOUSA DIGITAL NO CONTEXTO 

EDUCACIONAL BRASILEIRO 

A Lousa Digital consiste em uma tecnologia que é conectada a um 

computador, e este é ligado a um projetor multimídia que irá 

apresentar a visualização das imagens. Através da lousa digital 

será possibilitada a interação com a projeção sem a necessidade de 

se dirigir ao computador diretamente para realizar alguma ação. 

Esse recurso traz maior interação durante a apresentação. 

Atualmente, no mercado brasileiro, é possível encontrar dois 

modelos de lousas digitais, a Touch Screen, comercializada pela 

Smarts Technologies, e as que se utilizam de canetas interativas. 

Neste caso, é possível encontrar diversos fabricantes 

comercializando-a, como a Sharp, Polyvision, HetchTech, 

Digilousa, PenAndFree, fabricante da Lousa Digital U-Board 

utilizada nesta pesquisa, dentre outras marcas. 

A Lousa Digital U-Board da PenAndDrive possui um receptor 

Station que se utiliza de dois sensores ultrassônicos e um 

infravermelho. Juntos, triangulam o posicionamento e a 

velocidade da caneta digital, captando e reproduzindo seu 

movimento na projeção. Com a dimensões de 21,8 cm x 2,8 cm x 

1,7 cm o receptor Station é leve e portátil, facilitando a 

mobilidade. Para utilizar a Lousa Digital U-Board o professor 

necessita levar para sala de aula um computador com o software 

instalado, um projetor multimídia, o receptor Station e fixá-lo 

próximo à área de projeção e à caneta digital. Se desejar, o 

professor pode utilizar o transmissor sem fio bluetooth que 

também acompanha o kit da Lousa Digital e acoplá-lo no 

computador, dispensando a utilização de cabos na comunicação 

do receptor Station e o computador. 

A interação na Lousa digital U-Board fabricada pela 

PenAndDrive diferentemente da fabricada pela Smarts 

Technologies, não permite a interação através do toque com os 

dedos, sua interação é feita através da caneta digital. Mas, sua 

portabilidade em relação a da Smarts Technologies, que se utiliza 

de um quadro especifico para interação, é maior, pois pode ser 

utilizada em qualquer superfície fixa, principalmente nos quadros 

convencionais presentes em sala de aula, bastando realizar a 

projeção na superfície desejada e a fixação do receptor conectado 

ao computador próximo à área de projeção. Essa maior 

mobilidade contribui para que a Lousa Digital não fique 

localizada em um único espaço dentro da escola, permitindo-a, 

fazer-se presente em diferentes salas de aula desde que o professor 

necessite. 

O Ministério da Educação do Brasil, no ano de 2002, adquiriu as 

Lousas Digitais U-Board PenAndFree para distribuir entre as 

escolas da rede pública. Essa tecnologia se fez presente por meio 

do Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO). O 

Governo brasileiro adquiriu 100.000 Lousas Digitais U-Board 

PenAndFree. Em Fortaleza, essa nova tecnologia já se faz 

presente em diversas escolas juntamente com o projetor interativo 

Diebold. Trata-se de um computador com um projetor acoplado, 

em que é feita a instalação e posteriormente a utilização da Lousa 

Digital U-Board nas escolas da rede pública de ensino. A Lousa 

também pode ser utilizada em computadores com sistema 

operacional Windows XP/Vista/7, Mac OS 10.5 ou superior, e, 

Linux Ubuntu 9 ou superior, sendo necessária apenas a instalação 

do software e do aparelho no computador juntamente com um 

projetor multimídia. 

A chegada da tecnologia da lousa digital, juntamente com seus 

potenciais recursos não implica no abandono das práticas 

clássicas utilizadas pelo professor durante suas aulas. O professor 

tem apenas mais um elemento para se utilizar durante suas 

práticas docentes, com recursos diferenciados, possibilitando uma 

forma de comunicação e de interação diferenciada durante a aula 

[1]. 

3. METODOLOGIA 

A pesquisa de caráter qualitativo utiliza como metodologia o 

Estudo de Caso. Essa escolha se justifica pelo fato de o foco se 

encontrar em um fenômeno contemporâneo inserido no contexto 

escolar, considerando-se os alunos da rede pública de ensino; de 

considerar a não exigência de controle sobre os eventos 

comportamentais, valorizando a espontaneidade dos sujeitos 

investigados; e a capacidade de se utilizar de observações para 

compreensão dos fenômenos estudados [9]. 

A unidade de análise da pesquisa é composta por quatro (4) 

grupos de no máximo cinco (5) alunos do 1º ano do Ensino 

Fundamental da Escola Municipal Professor Francisco Maurício 
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de Mattos Dourado, inserida na rede pública de ensino de 

Fortaleza, Distrito II, situada no bairro Edson Queiroz.   

A turma é composta por onze (11) meninos e nove (9) meninas 

com faixa etária média de seis (6) anos de idade, estudantes do 1º 

ano do Ensino Fundamental, no turno da manhã. A maioria dos 

alunos só possui contato com a tecnologia digital, através do 

computador, de forma direta dentro do ambiente escolar, quando 

lhes é possibilitado. Os demais possuem esse contato em seu 

contexto social através das lan houses existentes em seu bairro. 

A escola conta com turmas da Educação Infantil ao 5º ano do 

Ensino Fundamental. Possui, dentro do seu espaço, um 

Laboratório de Informática Educativa (LIE) com dezoito (18) 

computadores, todos com acesso à internet, e um Laboratório de 

Informática Educativa Móvel (LIE Móvel), composto por trinta e 

seis (36) notebooks utilizados em sala de aula com os alunos. 

Além dos computadores, a escola disponibiliza de uma solução de 

lousa digital U-Board da marca PenAndFree que funciona em 

conjunto com o Projetor Multimídia Diebold. 

A pesquisa foi concebida em três (3) etapas: planejamento, coleta 

de dados e análise de dados. Na primeira etapa, foi estabelecido o 

desenho da pesquisa, com a elaboração das atividades a serem 

aplicadas no meio digital, e uma sondagem realizada com a 

professora do 1º ano do Ensino Fundamental sobre o conteúdo a 

ser desenvolvido com os alunos na disciplina de Matemática. 

Com a proposta de observar a interação das crianças no meio 

digital: computador e lousa digital, foram pensadas quatro (4) 

atividades de Matemática aplicadas dentro do contexto escolar 

dos alunos, utilizando-se de materiais e tecnologias digitais 

disponíveis na escola da rede pública onde foi realizada a 

pesquisa. 

Na segunda etapa, foi realizada a coleta de dados junto aos alunos 

do 1º ano, subdividindo-se em dois (2) momentos e em datas 

distintas: 15 de Abril de 2015 (1º momento) com a realização das 

atividades pelos alunos no computador; 22 de Abril de 2015 (2º 

momento) com a realização das atividades pelos alunos na lousa 

digital. 

Em cada momento foram aplicadas quatro (4) atividades: 

Atividade 1 - quebra-cabeça de animais com cada peça numerada 

de 1 a 9; Atividade 2 - correspondência de número e quantidade 

com figuras geométricas de 1 a 10; Atividade 3 - varal de 

bandeiras com ordenação de números de 1 a 10; Atividade 4 - 

quantificação de conjuntos de objetos variando de 1 a 10. 

Foram realizadas observações da forma como os alunos 

desenvolveram as quatro (4) atividades em cada momento da 

pesquisa, destacando-se suas dificuldades e facilidades, assim 

como o registro através de fotografias e vídeos dos trabalhos 

desenvolvidos. Ao final, todos os arquivos foram armazenados em 

documentos de texto no computador, juntamente com as fotos e 

vídeos para a análise.  

Foram gerados relatórios ao final de cada atividade totalizando 

oito (8) relatórios, sendo estes, dois (2) relatórios de cada 

atividade vinculado aos diferentes momentos de coleta e às 

diferentes ferramentas: computador e lousa digital. 

Os protocolos desenvolvidos na fase da Coleta de Dados se 

baseiam nas seguintes orientações: apresentação dos objetivos 

gerais da pesquisa e objetivos específicos, agendamento inicial da 

pesquisa de campo, escolha das pessoas a serem observadas, 

instruções para aplicação das atividades, levantamento de 

questões especificas para guiar a coleta no momento da execução 

das atividades e guia para elaboração do relatório do estudo de 

caso [3,9]. 

Na terceira etapa, a análise de dados é feita a partir da comparação 

do conteúdo dos relatórios desenvolvidos durante a coleta de 

dados contendo as dificuldades e facilidades observadas durante o 

desenvolvimento das atividades pelos alunos, assim como, os 

registros de imagens e vídeos realizados durante e ao final de cada 

atividade. Para isso, foi efetivada a triangulação metodológica, 

comparando-se as informações coletadas em diferentes momentos 

da pesquisa, no uso do aluno de diferentes ferramentas: 

computador, lousa digital, verificando-se os pontos relevantes a 

partir das informações coletadas [3]. 

A análise de dados se subdividiu em dois (2) momentos: 

compreensão de como as crianças interagem com atividades no 

computador e na lousa digital; compreensão das vantagens e 

desvantagens da lousa digital frente ao computador no ensino.  

No primeiro momento foram analisadas as informações coletadas 

em relação ao comportamento, às dificuldades e facilidades 

apresentadas pelos alunos com a manipulação do computador e da 

lousa digital. No segundo momento, além das dificuldades e 

facilidades de interação, foram analisadas as dificuldades e 

facilidades demonstradas pelo aluno em responder a atividade no 

computador e na lousa digital. 

4. ATIVIDADES DE MATEMÁTICA COM 
A UTILIZAÇÃO DO COMPUTADOR  
Para a realização das atividades nos computadores, os alunos 

foram levados até o laboratório de informática educativa (LIE) da 

escola. Durante a realização da atividade cada aluno ficou em um 

computador. Foram utilizados os seguintes softwares: MINT 

Interactive, presente na lousa digital, e o Kolour Paint, nativo do 

sistema Linux Educacional 3. 

4.1 Quebra-cabeça no computador  
O grupo 1 realizou a atividade Quebra-cabeça. Foi apresentado às 

crianças na tela do computador noves (9) peças do quebra-cabeça 

no programa Mint Interactive. As peças foram numeradas de um 

(1) a nove (9). A de número um (1) corresponde à primeira peça e 

a de número nove (9) corresponde à última peça. Para realizar a 

montagem do quebra-cabeça, as crianças devem observar a 

numeração das peças começando a montagem pela peça de 

número um (1) seguida pela de número dois (2), três (3), até a de 

número nove (9), finalizando a montagem.   

Para arrastar as peças, o aluno utilizou o mouse. Movimentar o 

mouse e posicioná-lo sobre a peça, no começo foi bem difícil para 

alguns alunos, mas com o tempo foram se adaptando e realizando 

com mais facilidade essa movimentação. A maior dificuldade foi 

arrastar a peça, pois além de posicionar o mouse sobre ela, o 

aluno precisava clicar com o botão esquerdo sobre a peça 

escolhida e mantê-lo pressionado, enquanto arrastava para o local 

desejado. A falta de prática no manuseio do mouse resultou na 

dificuldade de posicionar uma peça do quebra-cabeça próximo à 

outra, levando-o a sobrepor as peças ou não encaixando da 

maneira mais adequada. Alguns alunos se mostraram impacientes 

e irritados por não conseguirem arrastar as peças para o lugar 

desejado. Mas, no decorrer da atividade, foi verificada uma 
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melhora significativa no manuseio do mouse para atingir seus 

objetivos. 

Percebeu-se a importância de permitir o contato das crianças com 

a tecnologia do mouse, possibilitando adquirir habilidades no uso 

desse tipo de ferramenta. O conhecimento de ordenação numérica 

não se demonstrou como um empecilho para a realização da 

atividade, mas a falta de habilidade com o mouse se apresentou 

como uma barreira nessa realização, impossibilitando a criança de 

atingir seu objetivo na pintura da gravura. Sabe-se que o contato 

com as tecnologias desde a educação infantil contribui 

significativamente para seu domínio [8]. 

Apesar da dificuldade, a atividade de pintura foi a que mais 

despertou o interesse dos alunos. Todos queriam fazer a pintura 

dos desenhos e mesmo sem conseguir pintar de forma satisfatória 

eles se mostravam empolgados com a atividade. Destaca-se que as 

atividades plásticas muitas vezes adquirem um caráter lúdico para 

a criança; desenhar ou pintar tem um caráter prazeroso dentro uma 

atividade [5]. 

4.2 Correspondência no computador  
O grupo dois (2) realizou a atividade de correspondência. A 

atividade consistia em colocar as figuras geométricas no quadro 

em branco apresentado no computador, arrastando-as com o 

mouse. Sobre cada quadro havia a informação indicando a figura 

geométrica e a quantidade que deveria ser colocada. Terminada 

essa etapa, a informação sobre figura e quantidade foi retirada do 

aluno, restando na tela apenas a área com as figuras colocadas e 

um quadro em branco menor logo abaixo. Nesse momento, o 

aluno deveria retornar ao início e colocar no quadro menor os 

números correspondentes à quantidade de figuras inseridas no 

quadro maior.  

Todos os alunos ao realizarem a atividade colocaram as figuras 

geométricas corretamente dentro dos quadros, assim como, a 

quantidade. Quando solicitada a correspondência do número 

simbólico à quantidade de figuras contidas dentro dos quadros 

preenchidos por eles, os alunos fizeram a correspondência 

corretamente. Alguns colocaram uma quantidade maior ou menor 

de figuras solicitadas em alguns quadros, mas estes foram apenas 

três casos identificados ao final da atividade.   

O movimento de arrastar tornou-se interessante, principalmente 

para os que estavam a utilizar o computador pela primeira vez, 

levando-os, às vezes, a arrastar o número maior de imagens do 

que a necessária. Já alguns, devido à dificuldade em arrastar 

utilizando o mouse, não conseguiram colocar o número desejado 

de figuras.   

4.3 Varal de Bandeiras no computador  
O grupo três (3) ficou responsável por desenvolver a atividade 

varal de bandeiras. Os alunos deveriam arrastar com o mouse o 

quadrado contendo o número para dentro de cada uma das 

bandeiras, ordenando-os do menor para o maior, de cima para 

baixo. Os alunos ordenaram-nos corretamente.  

O desenvolvimento de conceito numérico é resultado da 

capacidade da criança em fazer relações de inclusão hierárquica e 

ordem. As crianças demonstraram capacidade de ordenar sinais 

numéricos de um (1) a dez (10) na ordem crescente de forma 

correta e hierarquizá-los, demonstrando seu conhecimento em 

relação ao conceito numérico [6]. 

Durante a atividade tiveram um pouco de dificuldade em utilizar o 

mouse para arrastar os números para o local desejado, mas essa 

dificuldade foi superada rapidamente. Ao final, ordenaram a 

numeração dentro das bandeiras de um (1) a dez (10) 

corretamente. 

A maior dificuldade verificada na interação dos alunos com a 

atividade no computador, foi, após arrastar o número, conseguir 

centralizá-lo na bandeira. Essa dificuldade, no entanto, não veio a 

prejudicar o objetivo da atividade. 

4.4 Quantificação no computador  
O grupo 4 desenvolveu a atividade de quantificação. Foram 

apresentados quadros vazios onde o aluno deveria preencher com 

um número definido de objetos correspondentes a cada quadrado. 

O número é apresentado na lateral direita do quadro e o objeto na 

lateral esquerda. Para preencher o quadro, o aluno deveria arrastar 

o objeto com o mouse para dentro da área delimitada. Os objetos 

apresentados no formato de imagem foram: feijão, fósforo e 

argola.  

Os alunos não apresentaram dificuldades em arrastar os objetos 

para dentro do quadro. Um dos alunos mostrou grande interesse 

em realizar a atividade no digital. A interatividade presente no 

meio digital é o principal atrativo dessa nova maneira de brincar 

[8]. Além de ser atrativo, o uso de recursos tecnológicos dentro do 

ambiente escolar, desperta o interesse dos alunos em frequentar a 

escola [7]. 

Essa característica exploratória, destacando que as crianças não 

têm medo de explorar, dominam mais rapidamente o mundo 

digital com mais facilidade [7]. 

5. ATIVIDADES DE MATEMÁTICA COM 
A UTILIZAÇÃO DA LOUSA DIGITAL  
Para o desenvolvimento das atividades com a lousa digital, os 

alunos foram deslocados da sua sala de aula até o Laboratório de 

Informática Educacional (LIE) da escola. Os alunos foram 

colocados sentados e posicionados em frente à área de projeção. 

Diferentemente do primeiro momento, não foram mantidos os 

grupos, os alunos foram escolhidos de forma aleatória para 

realizarem determinadas atividades na lousa digital. Enquanto um 

aluno realizava a atividade, os demais acompanhavam observando 

e ajudando-o. Essa ajuda surgiu de forma espontânea por parte 

dos demais alunos, em nenhum momento foi solicitado que eles 

auxiliassem o colega durante a atividade. 

5.1 Atividade 1 – Quebra-cabeça na lousa 
digital  
Foi projetado para a criança no quadro as noves peças do quebra 

cabeça no programa Mint Interactive. As peças foram numeradas 

de um (1) a nove (9), assim como no trabalho com o computador. 

Todas utilizaram a numeração das peças como guia na hora de 

montar o quebra cabeça, finalizando corretamente o processo. 

Para arrastar as peças, os alunos deveriam utilizar a caneta 

pertencente à lousa digital. Conseguiram com esta ferramenta, 

arrastar as peças até o local desejado, encaixando-as perfeitamente 

ao lado da outra.  

Durante a execução da atividade foi notável a participação de 

todos os alunos para além do que estava sendo realizado na lousa 

digital. Uns ajudavam na verbalização do número da peça 
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seguinte, outros apontavam onde estava na tela a peça com o 

número desejado, e, outros ficavam admirados com a execução da 

atividade pelo colega e com o que viam. Esse comportamento das 

crianças durante o uso da lousa digital demonstrou uma 

potencialidade em descentrar a criança durante seu uso, deixando 

de lado o egocentrismo, pois ao apontar ou verbalizar algo sobre a 

atividade que estava sendo realizado pelo colega, ela se colocou 

no lugar do outro, de acordo com as prerrogativas de [2]. 

Durante a atividade de pintura, uma aluna cadeirante que realizou 

essa atividade também não demonstrou dificuldades para pintar. A 

dificuldade ficou por conta de a projeção estar um pouco alta para 

ela. Uma das alunas presentes também a ajudou durante a pintura, 

auxiliando na troca de cores do pincel e na movimentação da sua 

cadeira para que alcançasse outras áreas do desenho. 

5.2 Atividade 2 – Correspondência na lousa 
digital  
No quadro em branco foi solicitado que os alunos colocassem as 

figuras geométricas, arrastando-as com a caneta da lousa digital. 

Sobre cada quadro havia uma informação indicando a figura 

geométrica e a quantidade que deveria ser colocada. Ao 

arrastarem as peças foi verificado um cuidado por parte dos 

alunos em fazer caminhos onde a figura geométrica que era 

arrastada não “colidisse” com as outras. Esse fato, segundo [6], 

deve-se em parte ao realismo. Ela sabe que no mundo real se 

encostar um objeto no outro haverá uma colisão. Esse 

conhecimento, ao utilizar o digital, é aplicado devido à não 

diferenciação do real em relação ao digital. 

Enquanto o aluno que estava realizando a atividade colocava as 

figuras geométricas dentro do quadrado, os demais que 

observavam, contavam a cada nova figura colocada, verbalizando: 

“um, dois, três...” de acordo com a quantidade de figuras inseridas 

dentro do quadro em branco.  

Essa participação dos demais colegas, facilitou a realização da 

atividade por um dos alunos que não conseguia identificar os 

sinais numéricos que lhe era apresentado. Após a verbalização do 

sinal numérico pelos demais alunos, o colega de classe foi capaz 

de corresponder corretamente a figura geométrica à devida 

quantidade. Esse aspecto se deve ao fato de as crianças desse 

estágio não serem ainda capazes de deter o conhecimento pleno 

de sinais numéricos [6].  

5.3 Atividade 3 – Varal de bandeiras na lousa 
digital  
Os alunos deveriam arrastar com a caneta da lousa digital o 

quadrado contendo o número desejado para dentro de cada uma 

das bandeiras, ordenando-os do menor para o maior, de cima para 

baixo. Não demonstraram nenhuma dificuldade na utilização da 

caneta presente na lousa digital para arrastar a numeração até o 

local desejado.  

Um dos alunos ao iniciar a interação realizou um movimento 

semelhante ao riscar com a caneta convencional, com o objetivo 

de arrastar o objeto. Destaca-se que a imitação é um dos 

principais sistemas de adaptação e desenvolvimento da criança no 

aprendizado de uma nova ferramenta [5]. A caneta digital, 

juntamente com a lousa digital, apresentam-se dentro do ambiente 

escolar como ferramentas novas, nunca utilizadas pela criança. 

Mas, a similaridade física da caneta utilizada na interação com a 

lousa digital e a caneta que se utiliza no cotidiano, é grande. Isso 

leva a criança a associar o uso das diferentes canetas, imitando os 

movimentos que observaram no uso da caneta convencional, 

reproduzindo-os para atingir seu objetivo na interação com a 

caneta digital. 

5.4 Atividade 4 – Quantificação na lousa 
digital  
Foram apresentados quadros vazios onde o aluno deveria 

preencher com um número definido de objetos correspondente a 

cada quadrado. O número de objetos a ser colocado é apresentado 

na lateral direita do quadro. Os objetos colocados foram feijão, 

fosforo, ou argola que ficavam dispostos no lado esquerdo do 

quadro. Para preenchê-lo, o aluno deveria arrastar o objeto com a 

caneta da lousa digital para dentro da área delimitada. 

A atividade foi realizada sem problemas, sendo finalizada de 

maneira satisfatória pelos alunos. Ao arrastarem o objeto, 

costumavam sobrepô-los dentro do quadro. E ao arrastarem, 

alguns buscavam fazer trajetórias que evitassem o “choque” entre 

os objetos até o local desejado. Demonstrando uma característica 

da denomina de realismo [6]. Percebe-se que a criança não 

diferencia o real do digital, realizando atitudes que no mundo real 

ela faria para evitar eventos indesejados como a colisão dos 

objetos ao arrastar.  

Compreende-se que as crianças em algumas situações não são 

capazes de estabelecer uma relação de ordem ao contarem os 

objetos quando arranjados aleatoriamente, levando-os a pularem 

alguns ou a contarem mais de uma vez o mesmo objeto [6]. 

6. COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS 
OBTIDOS COM AS ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS NO COMPUTADOR E 
NA LOUSA DIGITAL 
Apesar de não interferir na expressão dos conhecimentos dos 

alunos, algumas ferramentas se demonstraram de mais fácil 

manipulação na realização da atividade, tornando mais simples 

para o aluno atingir o objetivo desejado dentro da atividade.  

No computador essa facilidade de utilização não foi verificada. A 

falta de familiarização com o meio dificultou que a crianças 

atingissem seu objetivo de resolver a atividade com facilidade. O 

manuseio do mouse para manipular os objetos oferecidos na tela 

em cada uma das atividades gerou certo desconforto inicial nos 

alunos. Essa dificuldade na interação com o computador 

atrapalhou o desenvolvimento de algumas atividades, 

principalmente a de pintura, em que nenhum aluno conseguiu 

realizá-la satisfatoriamente. A pintura realizada com o mouse 

gerou apenas riscos sobre a imagem. Mesmo assim, todos se 

demonstraram muito interessados e empolgados na utilização do 

computador.  

A lousa digital, apesar de ser uma tecnologia mais nova em 

relação ao computador, e, portanto, mais desconhecida para os 

alunos, mostrou ser de fácil interação para os alunos. Todos 

manipularam a caneta digital com facilidade durante a resolução 

da atividade na lousa digital; pareciam já possuir familiaridade 

com a ferramenta mesmo não existindo um contato anterior. 

Todos os alunos foram capazes de atingir seus objetivos dentro 

das atividades, seja arrastando os objetos, encaixado as peças do 

quebra-cabeça, escrevendo números ou pintando as figuras. Além 

disso, demonstraram tranquilidade e motivação na utilização do 
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equipamento, demonstrando domínio no que se diz respeito à 

interação. 

Na atividade com o computador, apesar de estarem em grupos, 

foram raros os casos onde um aluno ajudou o outro na realização 

da atividade. Os alunos não demonstraram interesse no que estava 

sendo desenvolvido pelo colega enquanto realizavam suas 

atividades. É possível inferir que esse fato se deve ao 

egocentrismo presente nas crianças da primeira infância [6]. O 

interesse pela atividade do colega, ou às vezes até mesmo em 

ajudar, aconteceu somente quando finalizavam a atividade e se 

encontravam desocupados, sem outra atividade a realizar.  

Já na lousa digital o trabalho colaborativo prevaleceu em todas as 

atividades. Enquanto um dos alunos resolvia uma atividade na 

lousa digital, os demais interagiam junto com os colegas ou até 

mesmo o ajudava verbalizando, na contagem dos objetos, na 

ordenação dos números, no apontamento dos objetos ou peças a 

ser utilizado, entre outras ações que vinham a ajudar o colega a 

desenvolver a atividade. Essa atitude dos alunos foi muito 

importante no auxilio daqueles que demonstravam alguma 

dificuldade em pontos específicos nos conteúdos abordados, 

gerando uma construção de conhecimento colaborativa entre eles, 

dispensando a ajuda ou a intervenção do professor diante de 

dificuldades. Considera-se esse aspecto relevante, uma vez que a 

troca de pontos de vista obriga a criança a romper o egocentrismo 

diante de pensamentos lógicos por meio de comparações sobre as 

ações desenvolvidas [2]. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Atualmente, tem-se constatado a presença crescente de outra 

tecnologia digital nas escolas, a lousa digital. A partir dessa 

realidade foi realizado um estudo para se verificar o uso dessa 

tecnologia, principalmente, por alunos pertencentes à primeira 

infância, período este compreendido entre o nascimento e os seis 

anos de idade. O trabalho de pesquisa se desenvolveu com 

crianças do 1º ano do Ensino Fundamental, com o objetivo de 

verificar como elas interagem com a lousa digital frente a outras 

ferramentas digitais para a realização de atividades de matemática. 

Através da pesquisa realizada foi possível perceber suas 

dificuldades e facilidades na interação com a lousa digital frente 

ao uso do computador.  

A lousa digital utilizada durante a pesquisa, faz uso de uma caneta 

digital para a interação. A grande similaridade física desta com a 

caneta convencional ou até mesmo com o lápis e caneta hidrocor, 

facilitou bastante a utilização da ferramenta pelas crianças, pois 

são ações que ela realiza no mundo real com ferramentas 

similares. Arrastar um objeto gerou ações similares ao riscar um 

papel para atingir o efeito desejado por parte de algumas crianças, 

demonstrando claramente essa associação da ferramenta real com 

a utilizada no digital. É muito provável que as similaridades da 

caneta digital com a caneta comumente conhecida por elas, 

aceleraram o domínio da ferramenta.   

A lousa digital além de ser facilmente manipulada pela criança, 

contribuiu para o desenvolvimento das atividades de forma 

colaborativa entre os alunos, demonstrando ser uma ferramenta 

com grande potencial a serviço do professor para ser utilizado em 

atividades que envolvam todo o grupo dentro do ambiente de sala 

de aula.  

No uso da lousa digital com crianças pertencentes ao Ensino 

Fundamental é importante levar em consideração a altura da 

criança. A lousa digital U-Board PenAndFree utilizada na 

pesquisa demonstrou-se bastante prática em relação à adaptação à 

altura do usuário, sendo necessário ajustar a altura da projeção de 

acordo com a criança usuária, alterando no projetor o tamanho da 

área de projeção.  

Frente a essa constatação do potencial da lousa digital na 

educação de crianças, pretende-se dar continuidade à pesquisa 

analisando-se como acontece o uso dessa tecnologia dentro das 

escolas da rede pública, destacando-se o contexto de uso e as 

metodologias de ensino utilizadas pelos professores. Busca-se 

com esse estudo entender como os professores utilizam a lousa 

digital em prol do conteúdo trabalhado dentro de sala de aula e 

identificar quais as metodologias mais adequadas para o uso dessa 

tecnologia digital na educação de crianças pertencentes à primeira 

infância. 
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ABSTRACT 
Instructional design implementation in the creation of complete, 

efficient and effective learning materials and resources which 

develop in the student enough skills for learning becomes a great 

relevant issue in the current context where the educational activity 

is mediated by technology; the teacher’s big challenge consists on 

organizing that knowledge to be transmitted, selecting the most 

appropriate materials and means taking into account the students’ 

needs. Instructional design facilitates the achievement of these 

goals, there lays its incorporation importance of within the 

academic processes, as well as the teaching strategies in the 

mediating role of the teacher, that bridges between content and 

the students skills. 

 

This project is intended to know the current outlook of the 

teaching strategies used by teachers at Vicerrectoría General de 

Universidad Abierta y a Distancia - Universidad Santo Tomas in 

their academic areas, given its importance for the teaching- 

learning process development in open and distance learning. It 

aims to become a contribution that demonstrates the need of keep 

on making depth efforts allowing the development of teaching 

qualification plans in the pedagogical use of Information 

technologies. 

 

RESUMEN 

La aplicación del diseño instruccional en la creación de recursos 

educativos completos, eficaces y efectivos, que  desarrollen en el 

estudiante las competencias suficientes para el aprendizaje 

adquiere una gran relevancia en el contexto actual en el que el 

acto educativo se encuentra mediado por la tecnología,  el 

principal reto del docente consiste en organizar el conocimiento 

que se quiere transmitir, seleccionar los materiales y medios más 

adecuados teniendo en cuenta las necesidades del estudiante.  El 

diseño instruccional facilita el logro de dichos objetivos, de allí la 

importancia de la incorporación de este en los procesos 

académicos, así como de estrategias didácticas en la función 

mediadora del profesor, que hacen de puente entre los contenidos 

y las capacidades de los alumnos.   

 

Este proyecto se propuso conocer un panorama de las estrategias 

didácticas que utilizan los docentes de la Vicerrectoría General de 

Universidad Abierta y a Distancia de la Universidad Santo Tomas 

en sus espacios académicos dada su importancia para el desarrollo 

de procesos de enseñanza aprendizaje en educación abierta y a 

distancia y pretende convertirse en un aporte que evidencia la  

 

 

 

 

 

 

 

necesidad de continuar realizando esfuerzos en profundidad 

permitiendo desarrollar planes de cualificación docente en el uso 

pedagógico de las TIC. 

Categories and Subject Descriptors 

K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education 

– Collaborative learning, Distance learning.  

General Terms 

Documentation, Measurement, Human Factors, Verification 

Keywords  
Distance education, educational resources, instructional Design, 

teaching strategies. 

 
1. REFERENTES CONCEPTUALES Y 

CONTEXTUALES 
 

La Universidad Santo Tomás define la metodología a distancia 

como “una modalidad educativa permanente, cuyo centro y 

protagonista es el estudiante que exige un nuevo paradigma 

pedagógico, centrado en una concepción de enseñar – aprender - 

conocer con énfasis en el aprendizaje autónomo y el manejo 

dinámico del tiempo, del espacio, de la capacidad para aprender 

del estudiante y de los nuevos medios y mediaciones 

pedagógicas” [11] 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han 

impactado todos los ámbitos de la actividad humana 

especialmente el educativo, lo cual trae una reflexión de su uso, 

conociendo los factores que favorecen o impiden su incursión en 

el aula, así mismo los participantes del proceso educativo han 

experimentado cambios y nuevas exigencias producto de la 

globalización y de estar inmersos en la sociedad del conocimiento 

y la información, por ende, el docente debe poseer una serie de 

competencias y habilidades básicas en el manejo de TIC para 

abordar adecuadamente las características de los educandos en  

escenarios cada vez más exigentes y de calidad. 

Desde allí surge la necesidad de hacer explícito el proceso de 

construcción de los materiales educativos en las instituciones 

educativas, y de implementar los ajustes necesarios para lograr 

materiales que apoyen el desarrollo de las competencias, factores 

determinantes al medir la efectividad de los proceso de enseñanza 

y aprendizaje en los ambientes virtuales. [6] 

En el ámbito educativo, independientemente de la modalidad, una 

instrucción se diseña con la finalidad de propiciar el desarrollo de 
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habilidades y destrezas, así como favorecer la adquisición del 

conocimiento en forma directa. Es evidente que existe la 

necesidad de seguir un plan o metodología cuando se pretende 

desarrollar no sólo una, sino varias instrucciones dentro de la 

organización de un curso y hasta de una clase. [8] 

2. SITUACIONES DE APRENDIZAJE Y 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 

 

En educación el término "estrategia" ha adquirido diferentes 

significados y usos. Asumido como un componente esencial del 

proceso de enseñanza aprendizaje que determina la acción en el 

aula [7].  Se puede intentar buscar un definición formal al revisar 

el diccionario de la Real Academia Española y encontrar que la 

palabra estrategia proviene del griego "stratêgia", de "stratêgos" 

general, es decir el arte de dirigir las operaciones militares, 

sinónimo de táctica, maniobra; en sentido figurativo: habilidad 

para dirigir un asunto, sinónimo de destreza. La estrategia, en un 

sentido amplio, es un enunciado que denota acción, es acción 

sobre algo, es dirigir esfuerzos hacia un objetivo de manera 

coordinada e intencional, es creatividad y aplicación. 

 

Según Díaz, B [4] las estrategias didácticas, son todas aquellas 

ayudas planteadas por el docente que se proporcionan al 

estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la 

información. Convirtiéndose en todos aquellos procedimientos o 

recursos utilizados por quien enseña para promover aprendizajes 

significativos, las estrategias de enseñanza deben ser diseñadas de 

tal manera que estimulen a los estudiantes a observar, analizar, 

opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el 

conocimiento por sí mismos. 

 

El término estrategias didácticas, que presupone enfocar el cómo 

se enseña y cómo aprende el alumno, es el más adecuado porque 

integra los dos componentes esenciales del proceso: enseñanza y 

aprendizaje. En tal sentido las estrategias didácticas no se limitan 

a los métodos y formas con los que se enseña sino al repertorio de 

procedimientos técnicas y habilidades que tienen los estudiantes 

para aprender, es una concepción más consecuente con las 

tendencias actuales de concebir este fenómeno desde una 

concepción integradora.  Constituyen la concreción en el aula del 

conjunto de pasos y acciones de enseñanza aprendizaje que el 

profesor diseña y ejecuta junto con los alumnos para lograr los 

objetivos de la educación en este nivel de enseñanza [10] 

 

3. DISEÑO INSTRUCCIONAL, 

IMPORTANCIA Y CONCEPTO 

El diseño instruccional puede definirse como la acción intencional 

de planificar, desarrollar y aplicar situaciones de enseñanza y 

aprendizaje específicas, que valiéndose de las bondades y 

potencialidades de la Internet, incorporen desde la etapa de 

concepción, como durante la implementación, mecanismos que 

promuevan la contextualización y la flexibilización de procesos 

educativos [3] 

 

En la década de 1920 se comienza a considerar la relación entre 

las necesidades de la sociedad y la educación. Se desarrollaron 

planes de instrucción personalizada que permitían a los aprendices 

ir a su propio ritmo con menos intervención por parte del 

profesor. Surge el contrato de aprendizaje y el aprendizaje 

experto, y las raíces de un análisis de trabajo y análisis de tareas. 

[5] 

Bruner [1] propone una idea que se ha convertido en uno de los 

principios fundamentales del diseño instruccional contemporáneo: 

concebir el propósito de la instrucción para adecuar los medios y 

los diálogos necesarios que se necesiten en la traducción de la 

experiencia sistemática más eficaz. Bruner considera esto como el 

epicentro de la educación, y sintetiza la idea diciendo que “el 

diseño instruccional se ocupa de la planeación, la preparación y el 

diseño de recursos y ambientes necesarios para que se lleve a 

cabo el aprendizaje”. 

Las instituciones educativas se han interesado en buscar 

estrategias que ayuden a los docentes a optimizar su apropiación 

de las TIC cuando las integran en sus cursos [9], y de esta manera 

evitar una subutilización de las mismas.    

Cabero [2], propone una serie de principios generales para la 

utilización de los recursos y medios en los procesos de enseñanza-

aprendizaje mediados por TIC  aclarando el aspecto pedagógico 

de su uso: 

 

• Ofrecer a los estudiantes múltiples representaciones de la 

realidad, para que de esta forma puedan percibir su 

complejidad.  

 

• La enseñanza debe partir de experiencias y situaciones reales 

que permitan tanto su posterior transferencia como la 

percepción de la complejidad del mundo real.  El aprendizaje 

se construye a partir de la experiencia. 

 

• Establecer como principio de referencia no la reproducción 

del conocimiento, sino su construcción, y en este sentido la 

motivación se convierte en un elemento de alto valor para 

alcanzar el aprendizaje significativo. 

 

• Negociar las metas y objetivos instruccionales, no 

imponerlas. Lo que nos lleva a asumir que pueden darse 

interpretaciones diferentes de la realidad, en función de las 

construcciones individuales que puedan realizar los propios 

estudiantes.  

 

• Fomentar el desarrollo de prácticas reflexivas, de manera que 

las tareas de aprendizaje y el análisis de los contenidos, se 

centren en identificaciones y principios únicos por parte de 

los estudiantes. Frente a la memorización de los hechos se 

persigue la conexión entre los mismos, mediante su 

investigación por los estudiantes. 

 

• Asumir como principio de trabajo la construcción 

colaborativa del conocimiento a través de la negociación 

social de los participantes en el proceso de la instrucción. 

 

• La tecnología no sólo desempeña funciones de presentación 

y ejercitación o práctica, sino una diversidad de funciones 

que van desde la comunicación, a la posibilidad de expresión 

y elaboración de documentos expresivos, siendo su papel 

más significativo la creación de entornos diferenciados y 

específicos para el aprendizaje. 
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4. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN  
 

La técnica utilizada para recolectar la información  es el 

cuestionario auto - administrado y su instrumento o método para 

la captura de información fue una encuesta que se aplicó vía web 

con preguntas cerradas y abiertas, la población estuvo conformada 

por docentes pertenecientes a la Vicerrectoría de Universidad 

Abierta y a Distancia de la Universidad Santo Tomas, bajo una 

muestra intencional, la cual se usa cuando el investigador 

selecciona los elementos que a su juicio son representativos, lo 

que exige un conocimiento previo de la población de estudio. 

El instrumento permitió obtener información sobre la percepción 

de 93 docentes que participaron de forma voluntaria de un total de 

178 docentes nacionales pertenecientes a las facultades de 

educación y de ciencias y tecnologías. 

La información se recolecto a través de un formulario en línea 

obteniendo los siguientes hallazgos: 

• Diagnóstico inicial de niveles de conocimiento: se registró 

que el 55% de los docentes realizan un diagnóstico previo de 

los conocimientos y experiencias de sus estudiantes, que 

permite considerar la diversidad de elementos del proceso de 

enseñanza - aprendizaje (nivel de desarrollo del alumno, 

medio sociocultural, proyecto curricular, recursos 

tecnologicos disponibles).  Lo que les permite adecuar los 

contenidos, seleccionar los objetivos básicos que pretende 

conseguir, y los mecanismos de control del proceso de 

enseñanza-aprendizaje necesarios para perfeccionar dicho 

proceso. Sin embargo se observa que una cantidad 

significativa de docentes no utilizan esta fase de diagnostico 

en sus espacios académicos. 

• Articulación Objetivos – Contenidos: La articulación entre 

los objetivos de cada espacio académico, sus actividades y el 

desarrollo de sus contenidos es claramente notable de 

acuerdo a los resultados de la pregunta ¿Cree usted que el 

contenido propuestos en sus espacios académicos permite 

lograr el/los objetivos de aprendizaje establecidos para él?, el 

95% de los docentes contesto afirmativamente en este aparte. 

• Creación Guías de Aprendizaje: Como se observa en la 

figura 1.2 un 96% de los docentes participantes proponen 

guías de aprendizaje en sus espacios académicos, las cuales 

permiten orientar a los estudiantes en cuanto a los objetivos, 

actividades y estrategias de aprendizaje a desarrollar 

proporcionando una secuencia en el proceso y permitiendo la 

progresividad del mismo.  

• Interface del Aula Virtual: Los aspectos cromáticos, 

tipográficos, de usabilidad y funcionalidad deben ser 

coherentes con las políticas de producción de recursos 

pedagógicos, como se puede observar en la figura 1.3 un 

80% de los docentes encuestados aprueban la estructura de la 

interfaz gráfica utilizada para el aula virtual de aprendizaje, 

considerando que promueve el interés y la motivación del 

estudiante. 
• Uso  de Instrucciones en los espacios académicos: Las 

instrucciones claras y precisas tanto para el medio por el cual 

se van a ofrecer los contenidos, (en este caso el LMS 

Moodle) tanto en la estructuración de los contenidos en sí 

mismos son puntos clave para el logro de los objetivos del 

espacio académico, para este caso, se evidencia que a pesar 

de que un alto porcentaje de docentes utilizan instrucciones 

para orientar a sus estudiantes en el uso de sus objetos de 

aprendizaje, el 36% aun no implementan este tipo de 

estrategias en sus aulas virtuales.  

• Articulación de Actividades / Tiempo: Al proponer 

actividades formativas o evaluativas, se debe tener en cuenta 

el tiempo necesario para el logro de los aprendizajes 

planteados, el 56% de los docentes al autoevaluar dicho 

proceso creen que es posible lograr los resultados de 

aprendizaje esperados en los tiempos propuestos en cada 

actividad del espacio académico. 

• Rubricas y objetivos: Las rubricas utilizadas como 

instrumento de evaluación permiten clarificar los criterios 

que serán utilizados para valorar lo realizado por el 

estudiante, igualmente establecen una escala descriptiva 

atendiendo a criterios previamente establecidos en donde se 

consideran los elementos susceptibles a ser evaluados de 

acuerdo a los objetivos previamente establecidos en los 

espacios académicos, teniendo en cuenta que el 81% de los 

docentes consideran que las rubricas utilizadas atienden a los 

objetivos propuestos en sus espacios académicos se puede 

evidenciar que lo anterior propicia la mejora en el proceso de 

acompañamiento y seguimiento al desempeño de los 

estudiante.  

• Tipos de Actividades: En general los tipos  de actividades 

más utilizadas por los docentes son actividades de lectura 

(96%), análisis (85%), y reflexión (67%), se observó el poco 

uso dado a las actividades de descubrimiento.   

• Recursos y materiales de aprendizaje: En general, los 

docentes usan principalmente en su actividad docente 

artículos de lectura, guías de estudio, imágenes e infografías, 

mapas conceptuales, y archivos multimedia para apoyar los 

contenidos de sus espacios académicos. 

• Herramientas Tecnológicas: En su mayoría los 

participantes indicaron utilizar herramientas como el correo 

electrónico, foros, chat, evaluaciones en línea, glosarios y en 

menor medida, los blogs, wikis y grupos de discusión para 

proponer contenidos y actividades en su espacio académicos. 

5. CONCLUSIONES 

• Los docentes participantes en el estudio planifican y diseñan 

sus estrategias pedagógicas de acuerdo al perfil de sus 

estudiantes, en su mayor parte estas son apoyadas en 

recursos tecnológicos que apoyan las diversas necesidades de 

los estudiantes y que son apropiadas para su nivel de 

conocimiento. 

• Si bien es cierto que la utilización de guías de aprendizaje es 

ampliamente utilizada por los docentes, se debe tener en 

cuenta la importancia de la actualización en temas de 

capacitación para la planificación de los aprendizajes 

mediante el uso de guías con orientaciones específicas -

pautas para la realización actividades, contenidos, estructura 

(desarrollo, metodología, resultados y conclusiones) y 

criterios de valoración-  realizadas de manera congruente con 

los objetivos de cada espacio académico.  

• Los participantes tienden a dar un mayor uso a ciertas 

herramientas del aula virtual (correo electrónico, foros, chat, 

evaluaciones en línea, glosarios) para mostrar los contenidos 

de los espacios académicos, sin embargo, se encontró que se 
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debe fomentar la capacitación y el uso de las diversas 

herramientas tanto del aula virtual como de herramientas 

colaborativas externas.  

• Respecto a  los recursos de aprendizaje más comúnmente 

utilizados por los docentes se tienen artículos de lectura, 

guías de estudio, imágenes e infografías, mapas 

conceptuales, y archivos multimedia utilizados para apoyar 

los contenidos de sus espacios académicos, cabe resaltar la 

posibilidad de que sean apoyados por medio de otras 

estrategias de enseñanza como objetivos, resúmenes, 

ilustraciones, preguntas intercaladas, señalizaciones, mapas y 

redes conceptuales.  

• Se considera importante la creación de estrategias para guiar 

a los alumnos dentro de un entorno enriquecido por la 

tecnología, definiendo las interacciones colaborativas, de 

tutoría y con recursos y materiales de aprendizaje dentro del 

aula virtual. 

• Es importante que los docentes tengan una visión global de 

los resultados que deben alcanzar sus estudiantes, así como 

del tipo de actividades  a realizar, los recursos de apoyo que 

deben consultar  y de las etapas que deben seguirse para 

lograr los objetivos propuestos. 

• Se requiere que los docentes reflexionen acerca de los que 

significa el diseño instruccional en sus espacios académicos, 

su potencial, limitaciones y aplicaciones dentro de un 

escenario educativo, en las dinámicas de aprendizaje pueden 

articularse distintas tendencias en cuanto al currículo, la 

didáctica, las concepciones de aprendizaje y la evaluación.  

• Los docentes definen el diseño instruccional como un 

proceso que permite relacionar a los contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

• El diseño previo y el uso adecuada de estrategias de 

enseñanza en el proceso de aprendizaje, garantiza el éxito en 

el logro de los objetivos instruccionales propuestos en los 

programas curriculares y en los espacios académicos de cada 

docente dado a los resultados que se obtienen en la 

adquisición y transferencias de aprendizaje que llevan a cabo 

los estudiantes. 
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ABSTRACT 
The forms and learning methodologies supported by technology, 

have had a remarkable transformation and influence in the 

contexts of education in general, enhancing the tools and 

possibilities, especially distance education, even beyond national 

borders. Individuals construct their own knowledge, reaches not 

only expertise in their professional performance, also the 

investigative powers of innovation spirit, so urgent to confront 

societies anemia in the context itself. Then the current paradigm 

of education, has substantial changes in cognitive and their 

methods, both in training and learning, and to build and compose 

new knowledge. 

 

The use of technology in distance education, is in the form of e-

book, chat, social network, virtual classroom, simulators, 

laboratories and many other forms that are constantly evolving. 

Thus, teaching methodologies are closely related to the ways in 

which users interact with technology, that is, that beyond 

presenting content with the phrase "read the following" 

technology enables us to use interactive graphics, a narrator, 

multimedia content and including the possibility of exploiting the 

processes of "synapses" that occur during the use of video games 

based learning and practice. 

 

This methodological approach, requesting the development of 

new content that effectively convey not only achieve the thematic 

study, but also the psychological relationship that occurs within 

the virtual classroom or laboratory, among individuals who attend 

it and above all, conquering interest the student through the 

process of communication between the other participants, the 

tools available for interaction, the modularity of content and type 

of navigation within any application. 

 

RESUMEN 
Las formas y metodologías de aprendizaje con el apoyo de la 

tecnología, han tenido una notable transformación e influencia en 

los contextos de la educación en general, potenciando las 

herramientas y posibilidades, especialmente de la educación a 

distancia, inclusive más allá de las fronteras nacionales. Los 

individuos que construyen su propio conocimiento, alcanza no 

solo idoneidad en su desempeño profesional, también las 

competencias de innovación de talante investigativo, tan urgentes 

para confrontar las anemias en las sociedades del propio contexto. 

Entonces el paradigma vigente de la educación, tiene sustanciales 

cambios en lo cognitivo y en sus métodos, tanto en formación y 

aprendizaje, como para construir y componer nuevo 

conocimiento. 

 

El uso de la tecnología en la educación a distancia, se presenta en 

forma de e-book, chat, red social, aula virtual, simuladores, 

laboratorio y de muchas otras formas que están en constante 

evolución. De esta manera, las metodologías de enseñanza tienen 

una estrecha relación con las formas en que los usuarios 

interactúan con la tecnología, es decir, que más allá de presentar 

un contenido con la frase “lea el siguiente texto” la tecnología nos 

facilita el uso de gráficas interactivas, de un narrador, de 

contenidos multimedia e inclusive, la posibilidad de explotar los 

procesos de “sinapsis” que ocurren durante el uso de los juegos de 

video en función del aprendizaje y la práctica.  

 

Esta propuesta didáctica, solicita del desarrollo de nuevos 

contenidos que efectivamente, logren transmitir no sólo las 

temáticas de estudio, sino también la relación psicológica que 

ocurre dentro del aula virtual o laboratorio, entre los individuos 

que concurren en ella y sobre todo, conquistar el interés del 

estudiante a través de los procesos de comunicación entre los 

demás participantes, las herramientas disponibles de interacción, 

la modularidad de los contenidos y el tipo de navegación dentro 

cualquier aplicación. 

 

General Terms 
Design, Experimentation, Human Factors. 

Keywords 
Laboratorio virtual, OVA, telemática y redes 

 
1. INTRODUCCIÓN 
Cualquier modelo pedagógico solicita de herramientas que 

trabajen en doble vía, en función de la enseñanza y en trama con 

el aprendizaje efectivo, más aún en contextos de educación a 

distancia. Es entonces el horizonte de la educación superior, 

abierta y a distancia ampliar su oferta en respuesta a las 

necesidades de formación profesional y tecnológica dentro y fuera 

del país, para lo cual es necesario contar con la mayor cantidad de 

herramientas tecnológicas, metodologías y contenidos que a pesar 

de las limitaciones de tiempo y espacio, involucren al estudiante 

psicológicamente a empoderarse y construir su propio 

conocimiento, o construirlo de forma colectiva con una misma 

meta, construir nuevo conocimiento y darle uso.  
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La fuerte influencia de la tecnología en muchos campos, debe 

aportar una cuota a la educación en general, puntualmente 

congregando las pedagogías + las formas de uso de las 

tecnologías, de forma que en conjunto consoliden un método al 

talante de una cultura de aprendizaje holística, relacional e 

integral. Adquirir conocimiento, curtirnos de él, finalmente 

solicita de una práctica funcional que aporte de alguna manera a 

las necesidades o al buen servicio de la sociedad y en oportunidad 

al emprendimiento investigativo.  

“Existe una brecha entre los modelos pedagógicos y el uso de las 

tecnologías que está sin explorar” la experiencia de aprendizaje 

puede mejorar aún más si consideramos la posibilidad de 

potenciar con simulaciones durante el proceso de aprendizaje que 

se caractericen por la ejecución de mecanismos que tengan que 

ver directamente con plasticidad sináptica, un ejemplo para 

comprender lo anterior de forma didáctica, es una interface donde 

aparece un cuadro, al cual debemos meter otros pequeños 

cuadritos empleando el mouse. Parece una tarea sencilla, pero que 

puede dificultar si invertimos la funcionalidad del mouse, es decir 

el movimiento con las direcciones contrarias. Aprendimos a 

utilizar el mouse con una sola mano y de una sola forma, ese 

algoritmo mental con que aprendimos algo, puede cambiar. A 

partir de esta situación práctica, existe una aplicación sin explorar 

sobre las formas de enseñar y aprender que bien pueden 

aprovecharse con el uso adecuado y ético de las tecnologías. 

 

2. PROPUESTA OBJETO VIRTUAL DE 

APRENDIZAJE 

El diseño de la interfaz y propuesta didáctica en ambientes 

virtuales de aprendizaje, solicita de un modelo teórico práctico, 

donde los contenidos teóricos son alojados y presentados 

interactivamente dentro de una interface que permitirá el fácil 

desplazamiento, con características dispuestas de manera cómoda, 

en sentido de que el aprendiz, no solo se apropie del conocimiento 

sino que también lo utilice a través de prácticas; según lo descrito 

por Fainholc (1999) [1], “de acuerdo con las teorías actuales de la 

psicología cognitiva, la información por sí misma no propicia 

conocimiento, es necesario proveer una serie de condiciones que 

favorezcan el proceso de aprendizaje.” 

 

Inicialmente es importante comprender el significado de un 

Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA), que tiene que ver con el 

lugar donde los estudiantes y el docente, tiene contacto con el 

material de contenido de alguna asignatura, además de cómo se 

encuentra dispuesto para lograr los objetivos de aprendizaje 

propuestos.   

 

Esta propuesta didáctica, solicita del desarrollo de nuevos 

contenidos que efectivamente, logren transmitir no sólo las 

temáticas de trabajo, sino también la relación psicológica que 

ocurre dentro del aula virtual o laboratorio, entre los individuos 

que concurren en ella y sobre todo, conquistar el interés del 

estudiante a través de los procesos de comunicación entre los 

demás participantes, las herramientas disponibles de interacción, 

la modularidad de los contenidos y el tipo de navegación dentro la 

aplicación. 

 

De lo anterior, que tengamos dos partes identificadas, “dos tipos 

de elementos: los constitutivos y los conceptuales. Los primeros 

se refieren a los medios de interacción, recursos, factores 

ambientales y factores psicológicos; los segundos se refieren a los 

aspectos que definen el concepto educativo del ambiente virtual y 

que son: el diseño instruccional y el diseño de interfaz” (Herrara, 

2015) [2]. 

 

Por otro lado, la interface que permite el desarrollo interactivo 

entre los usuarios y la aplicación, deben tener una propuesta 

pedagógica con unos objetivos definidos, también identificar la 

actitud frente al conocimiento del estudiante, con el ánimo de ver 

el cómo aprender individualmente y cooperativamente. La 

interface es el molde donde acomodaremos modularmente cada 

contenido temático del laboratorio o aula, disponiendo la 

navegación, determinando lo sincrónico y asincrónico. 

 

Usualmente, al ingresar a un aula virtual o laboratorio, nos 

encontramos con una presentación  formal llena de hipertexto, de 

enlaces y de ayudas para descargar y leer, lo que es muy útil pero 

en ocasiones resulta un tanto aburrido.  Cuando una persona tiene 

contacto con cualquier texto, usualmente busca ilustraciones o 

gráficos, que colaboren en recrear los contenidos; pero estas 

gráficas o ilustraciones deberán tener un diseño que visualmente 

cause interés, igualmente que la forma virtual en que cada 

participante está en el aula.  

 

 ¿Cómo despertar el interés por explorar cada elemento del aula?, 

los autores Muros, Aragón y Bustos (2013) [3], exponen en su 

artículo “La ocupación del tiempo libre de jóvenes en el uso de 

videojuegos y redes” señalan, que el escenario virtual puede 

convertirse en espacio de conflictos y confrontación de intereses, 

pero también de cultivo de narrativas lúdicas, educativas y de 

comunicación personal. Si se centra la atención en el uso de los 

videojuegos y las redes sociales, no cabe duda de que el aumento 

espectacular de su expansión entre la población joven ha 

contribuido a detener la mirada en sus posibles aportaciones al 

desarrollo social, educativo y ciudadano”. 

 

Una forma innovadora de echar adelante un laboratorio o aula 

virtual con todo éxito, es diseñarlo con todas las formas lúdicas 

que actualmente existen dentro de los juegos de video, abarcando 

todos los niveles de tipo conceptual, y como red social en los 

contextos constitutivos. Por ejemplo, de tipo Conceptual: las aulas 

virtuales de la universidad serían más divertidas si cada estudiante 

pudiera construir un avatar, es decir su alter ego dentro del 

campus universitario,  donde podrá avanzar virtualmente por la 

universidad e ingresando a las temáticas de su interés o en las que 

está matriculado, que en este contexto serían edificaciones o 

castillos, o más divertido aún, si cada facultad tuviese un rol 

específico, por ejemplo los estudiantes de la facultad de educación 

son elfos y los docentes son magos; y los estudiantes de ciencias y 

tecnología son androides o soldados del futuro; cada facultad 

puede ser un universo, cada temática puede definirse por grupos 

de estudiantes que democráticamente elijan sus opciones para el 

siguiente año.  Este juego de roles tiene todo un abanico de 

posibilidades dentro de las competencias individuales, donde el 

mejor promedio académico hace el avatar más poderoso, o donde 

la participación en los grupos culturales, pastorales o deportivos 

adornan al personaje con alguna insignia o uniforme.  

 

Por otro lado en los contextos de tipo constitutivo: las redes 

sociales deben tener un mayor fomento, no se debe olvidar que 

Facebook, originalmente “en 2003 Zuckerberg lanzó un sitio web 

llamado Facemash donde reunía varias fotografías y nombres de 

estudiantes de Harvard”. Este tipo de redes pueden ser 
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aprovechadas para construir de forma más asertiva, las propuestas 

pedagógicas y las oportunidades de mejora para los OVA entre 

estudiantes, el cuerpo de docentes y hasta egresados; además de 

consolidar diferentes grupos de estudio, investigación, o los 

proyectados por bienestar universitario.  

4.1. Prácticas a implementar 
Es cierto que los estudios superiores deben tener una sobriedad y 

estilos propios de una institución formal, sin embargo, hace falta 

flexibilizar nuestra concepción del estudio superior, sin 

deformarlo, y preguntarnos ¿Es suficiente y adecuado el plan 

curricular actual? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Qué dicen los 

indicadores del ECAES? 

 

En el mundo ideal, sería ésta la interface adecuada para fomentar 

la pasión y una verdadera necesidad de aprender e interactuar con 

otros respecto a la construcción del conocimiento… Por ahora, 

según el autor Dormido, los laboratorios virtuales tienen dos 

categorías, los locales que tienen actividad con dispositivos reales 

como simulador presencial y los remotos igualmente con 

dispositivos reales, pero con simulación remota; sin embargo, 

para el laboratorio básico, se busca disponer el conocimiento de 

forma modular y compilada en un espacio web, un weblab.  

 

Nuestro Objeto Virtual de Aprendizaje, la interface tiene tres 

partes definidas: la primera contiene una inscripción de datos de 

usuario y una breve evaluación de conocimientos generales, que 

ubicará al estudiante en su situación actual frente a los contenidos 

(comparable al final del curso), desplegando posteriormente los 

contenidos en bloques teóricos. Una segunda parte aparece dentro 

de cada bloque teórico que desarrolla información de hipertexto y 

contiene diferentes gráficas que ayudan visualmente a la 

comprensión general de las ideas; al final de cada módulo, como 

práctica del conocimiento, se ejecuta un juego relacionado con las 

temáticas estudiadas y un examen final por cada módulo de 

respuestas cerradas. Finalmente, la tercera parte muestra un 

indicador de evolución, que alcanza el 100% una vez el estudiante 

cumpla a satisfacción con cada módulo y juego. Es decir que en 

sus fases debe incluir lecturas breves, pruebas, juegos, videos, 

modelos, mapas mentales, documentos de apoyo, guía de estudio 

y algo de teatralidad. 

 

4.2. Propuesta didáctica 

El desarrollo recurre a una propuesta Teórico – Práctica, donde 

modularmente, se presentan los contenidos, en un lenguaje 

sencillo y con un glosario de consulta como menú desplegable 

dentro de la navegación. Se presenta la parte teórica apoyada en 

diagramas o secuencias, marcando en negrillas las palabras clave 

o conceptos más relevantes. Finalizada la etapa de lectura, se 

ejecuta inmediatamente un juego, en el cual debe alcanzar un 

puntaje mínimo para pasar a una prueba de conceptos con 

preguntas cerradas; una vez completado el 100% de las 

actividades del módulo, se abrirá el siguiente. Se pretende que el 

estudiante sienta curiosidad y expectativa por ver los juegos de 

cada módulo, que finalmente no es el objetivo del laboratorio, 

pero indirectamente obliga al estudiante a llevar continuidad en su 

proceso de aprendizaje. 

 

Ejemplo: Una parte importante dentro del laboratorio virtual de 

telemática, y que puede estar dentro de alguno de los módulos, es 

el tema de los números binarios. Inicia entonces el módulo con 

una sensibilización respecto a la importancia de los números 

binarios y cuáles son sus usos actuales; luego aparecen los 

contenidos teóricos y diagramas de apoyo; se ejecuta el juego, el 

cual consiste en ¡desactivar una bomba!!! Aparentemente una 

tarea sencilla, donde tenemos una oportunidad y debemos lograrlo 

antes de que se acabe la cuenta regresiva.  La bomba contiene un 

número binario que debemos convertir a entero, relacionando en 

un panel inferior los números y presionando el botón de ingresar 

para desactivar el peligroso objeto. 

 

 
Figura 3. Ejemplo de práctica 

 

4.3. Temáticas a abordar en el laboratorio y su 
implementación 
Para llevar continuidad en el proceso de aprendizaje, el usuario, 

deberá ingresar alguna información de registro, con el objetivo de 

almacenar la evolución dentro del curso, de manera que al 

avanzar, tomar una pausa o cerrar el curso, pueda retomar desde el 

último punto donde quedó.  La presentación modular de 

desarrollo del curso, se ejecutará en orden, es decir que el 

estudiante tendrá acceso al primer módulo, y el siguiente estará 

disponible solo cuando culmine con éxito el anterior, igual que 

con las etapas de evolución de un juego de video, lo que indica 

que podrá navegar con libertad, sólo dentro de los módulos 

terminados al 100%.  La pasión del video jugador, radica 

esencialmente en saber ¿qué pasará al final del juego? Esto quiere 

decir, que la temática de desarrollo, debe tener un avatar o 

personaje principal. Lo que se busca es lograr una correcta fusión 

entre el aprendizaje y el placer de jugar. 

Una vez fragmentado el material de trabajo entre los estudiantes, 

se define de acuerdo a las competencias, la división en cinco 

actividades: 

 

• Construcción de Contenidos teóricos. 

• Diseño de evaluaciones: Absorción del conocimiento “¿Es el 

entendimiento igual al conocimiento?” 

• Diseño Prácticas lúdicas como laboratorio interactivo. 

• Resumen del módulo audiovisual. 

• Desarrollo con la herramienta Construct2 de los contenidos 

anteriores. 

 

A continuación, se presenta parte del desarrollo de la interface del 

primer módulo, que alojará los contenidos.  La presentación lleva 

la imagen y color institucional de la universidad, posteriormente 

se presenta el menú de opciones principal, donde el estudiante 

inicia una nueva partida, o podrá seleccionar continuar o salir del 

OVA.  

 

Cabe resaltar que el aspecto y sonoridad tienen todas las 

características de una adecuada combinación entre, la sobriedad 

de un laboratorio y un divertido juego de video, con la intención 

de lograr “interés”.  Al iniciar una nueva partida, pasa a otra 
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pantalla que pide ingresar el nombre; tenemos una bienvenida que 

lleva a un mapa, el cual tiene un avatar que podemos mover 

libremente con el teclado y donde además encontramos los 

modulo, que están presentados como edificaciones o Castillos.  Al 

acercarnos suficientemente a la puerta de alguno de estos castillos, 

se presenta un menú, en el cual podemos elegir la categoría de 

estudio que queremos explorar, es decir que a pesar de presentarlo 

en cierto orden, el estudiante podrá libremente navegar por las 

opciones dispuestas dentro del módulo; sin embargo, para lograr 

acceso a los demás módulos, deberá culminar con éxito la 

evaluación.  

 

Una vez completado, aparecerá el password del siguiente nivel. 

Por otro lado, cuenta con detalles importantes como la música que 

debe cumplir con unos atributos importantes al momento de 

consolidar el todo en la interacción; los botones, el texto, la forma 

en que está dispuesto el conocimiento, hacen parte del estilo 

propio que da vida al laboratorio.  Se espera que la temática, la 

presentación y demás, impacten en la curiosidad del estudiante 

por explorar la totalidad de los módulos. Es posible que al final 

del último nivel, se encuentre una recompensa gráfica y musical 

que pretenderá dar una satisfacción a su curiosidad y que además 

sin notarlo, el estudiante habrá aprendido algo nuevo.  

 

 
Figura 4. Interfaz del primer Capítulo del OVA 

 

 

4.4. ¿Cómo diseñar los contenidos teóricos?  
De acuerdo a la metodología e intensión del proyecto, el 

desarrollo integral del laboratorio ocurre dentro de la herramienta 

Construct2.  Para la modularidad de los niveles desarrollo de 

aprendizaje, se aplica el uso de “Layers” o capas que permiten el 

proceso modular de cada nivel de estudio + evaluación + juegos 

de laboratorio y práctica.  Estas capas se conectan entre sí, 

permitiendo controlar dentro de su arquitectura, el progreso del 

estudiante sobre los niveles de estudio.  Con este punto de partida, 

la capa inicial será la presentación del curso, que pretende a través 

de una animación, presentar la relevancia del estudio de los 

contenidos.  La capa siguiente presenta un menú o mapa del lugar 

que estará limitado al primer nivel, en tanto no sea superado, no 

estarán los siguientes disponibles, igual que los niveles de un 

juego de video. 

Al interior de las herramientas de Construct2, cada elemento es 

aprovechado para la construcción general del laboratorio, de la 

forma que las capas son los módulos y los objetos, son el axioma 

interactivo debido a que poseen atributos muy ricos en detalles.  

El reto es perspectiva: El diseño de la arquitectura; el diseño de 

los contenidos teóricos; la preparación de las evaluaciones 

cerradas; el desarrollo de los juegos prácticos; completitud 

integral del ciclo. 

 

4.5. Prácticas a diseñar en el laboratorio 

 

Figura 5. Prácticas abordar a) Conectividad, b) Clases de una 
dirección IP, c) Conversión binaria 

 

Conectividad de equipos 

En la figura 5a), se presenta un juego donde el estudiante debe 

identificar por una parte, el orden de los colores y secuencia de un 

cable UTP y su uso respecto a los dispositivos que podrá 

conectar, igualmente, la conectividad que puede realizar entre dos 

computadores o una impresora de red.  

 

Luego, para construir el cable, debe elegir entre la norma T568A 

y T568B. Una vez elegida la norma, debe comenzar a seleccionar 

el color correspondiente del cable en cada posición y esto se 

obtiene haciendo clic en los botones que corresponden a cada 

cable. Luego de haber seleccionado los 8 hilos de colores, hace 

clic en el botón  SET para aceptar la configuración. Si la conexión 

entre los dos dispositivos es exitosa, entonces hizo correctamente 

el ejercicio. 

 

El aprendiz debe acabar en un tiempo inferior a 15 segundos. El 

juego dará la oportunidad de repetir el ejercicio hasta que el 

aprendiz se sienta satisfecho. 

 

Clases de una dirección IP 

El objetivo del juego (figura 5b), es lograr que el estudiante 

identifique las clases de dirección IP, acomodando los cubos que 

contienen un número de dirección, sobre las letras de rango. El 

aprendiz debe saber diferenciar cuáles son las clases de 

direcciones IP que existen. El juego mostrará en forma aleatoria 

direcciones IP y con base en esa información, el aprendiz debe 

hacer clic en el botón que tiene la clase correspondiente (A, B, C, 

D). Se generarán ciertos números de direcciones IP para que sean 

contestadas en tiempo limitado y al final le saldrá un marcador 

con su resultado. 

 

Conversión Binaria 

El aprendiz debe desactivar una bomba (figura 5c) que explotará 

en contados segundos. Para lograrlo, debe introducir un código 

binario. Esta bomba tiene en su pantalla números en sistema 

decimal y el aprendiz debe mediante hacer clic en casillas que 

están en la parte superior para obtener los números que 

corresponden en sistema binario.  

 

3. Conclusiones 
Dando alcance a la teoría general de sistemas propuesta por 

Ludwig von Bertalanffy, lo que se busca comprender, es la forma 

en que cada elemento se involucra de forma global, para dar 

completitud al estudio de cualquier campo, apoyado en los 
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modelos pedagógicos vigentes y las herramientas tecnológicas 

como un sistema, que seguramente consolidará nuevas disciplinas 

o corrientes del conocimiento que epistemológicamente tendrán su 

lugar como extensión y método. 

Los laboratorios virtuales son posibles de realizar, porque ya 

existen en el mercado las herramientas de hardware, software y 

telecomunicaciones que permiten su construcción e 

implementación. Con las infraestructuras actuales, se puede 

soportar la información y el tráfico de datos. A pesar a pesar que 

las Universidades ya están mejor preparadas, deben destinar los 

recursos físicos y financieros para que el proyecto sea sostenible. 

 

Hacer esta clase de montaje no es una inversión económica. Existe 

software que es licenciado y por tanto, debe pagarse un costo alto. 

Hay que aprovechar que las Universidades pueden obtener 

licencias a unos costos más bajos.  

 

Una vez implementada la solución, ya resulta económica para los 

estudiantes,  investigadores y hasta para la misma Universidad. 

Pueden obtenerse resultados en tiempo real y en cualquier 

disciplina. Posteriormente se podrán integrar con otras 

herramientas educativas como lo es Moodle. 
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ABSTRACT 
This article aims to share some experience gained in 

undergraduate courses for teacher training (Physics, Geography 

and Spanish) of Federal Institute of Education, Science and 

Technology of RN. These experiences serve, in essence, to use 

software solutions available on the internet in the discipline of 

Educational Media of the mentioned courses making the students 

combine theory and practice: using the tools and reflecting as its 

use in the classroom can enhance the teacher's repertoire and thus 

stimulate student interest in participating effectively in the 

construction of knowledge. 

RESUMO 
Este artigo tem como objetivo compartilhar algumas experiências 

realizadas nas Licenciaturas em Física, Geografia e Espanhol da 

modalidade presencial do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do RN. As experiências atuam, em sua essência, na 

utilização de soluções de software disponíveis na internet na 

disciplina de Mídias Educacionais dos cursos de mencionados 

fazendo com que os alunos aliem teoria e prática: no manuseio 

das ferramentas e na reflexão sobre como o seu uso em sala de 

aula pode potencializar o repertório do professor e, 

consequentemente, estimular o interesse do aluno em participar 

efetivamente na construção do conhecimento. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3 [Computers and Education]: Computer Uses in Education - 

Collaborative learning. 

Termos Gerais 
Experimentation, Human Factors, Verification. 

Palavras Chaves 
Formação de professores, educação semipresencial, Tecnologias 

da Informação e Comunicação. 

1. RESUMO EXTENDIDO 
As TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) assim como 

o aumento exponencial da informação induzem a uma nova 

organização do trabalho, sendo necessária que haja uma 

especialização dos saberes, de forma a fomentar a colaboração, o 

acesso facilitado às informações, considerando o conhecimento 

com o devido valor e utilidade na vida. Logo, a instituição de 

ensino precisa mudar o seu papel frente a essas possibilidades. 

Sendo assim, com as TICs (Tecnologias da Informação e 

Comunicação), um conjunto de novas atividades pode ser 

promovido a fim de enriquecer o repertório em sala de aula, 

unindo dados científicos e culturais de diversas naturezas[8]. 

A Portaria MEC nº 4.059/2004[2] fala sobre o ensino a distância 

semipresencial. Baseando-se nela, as IES (Instituições de Ensino 

Superior) poderão introduzir a oferta de disciplinas integrantes do 

currículo que utilizem a modalidade semipresencial, desde que 

não ultrapasse 20% (vinte por cento) da carga horária total de 

curso.  

Dessa forma, o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do RN tem trabalhado com o uso do Moodle no 

ensino presencial como ferramenta complementar, de forma a 

disponibilizar ao aluno e professor novas alternativas de 

aprendizado. Este trabalho tem como objetivo compartilhar 

algumas experiências realizadas nesse sentido com as 

Licenciaturas em Física, Geografia e Espanhol da modalidade 

presencial. 

Para fundamentar a experiência realizada com a disciplina de 

Mídias Educacionais foram realizados levantamentos 

bibliográfico e documental incluindo fontes de leis que nos 

proporcionaram extrair dados empíricos sobre a importância do 

uso de TICs ao ensino semipresencial. Além disso, de fontes que 

forneceram o aporte teórico necessário à compressão crítica do 

objeto.  

Quanto ao método utilizado o dialético foi abordado, o que 

proporcionou analisar o uso de TICS inserido em uma totalidade 

que perpassa um processo contínuo de mudança, de alterações. 

Para a dialética, o mundo não deve ser considerado como um 

complexo de coisas acabadas, mas como um complexo de 

processos em constante transformação. Analisa as contradições 

que existem no fenômeno[6]. 

Diante disso, metodologicamente foram buscados pressupostos 

teóricos pertinentes a temáticas que delimitassem o que deveria 

ser alcançado durante a experiência com a disciplina, as 

indagações: 

• Quais as ferramentas devem ser utilizadas na experiência com 

a disciplina de Mídias Educacionais? 

•  Quais as contribuições do uso das TICS na educação para o 

processo ensino-aprendizagem? 
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Sendo assim, durante a experiência feita com trinta alunos durante 

a disciplina de Mídias Educacionais para as Licenciaturas em 

Física, Geografia e Espanhol, foi realizado um planejamento das 

aulas práticas e teóricas trabalhando com os conteúdos:  

• Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) – Moodle1; 

• Ferramentas para criação de apresentações – Prezi2; 

• Ferramentas de armazenamento em nuvem – Dropbox3; 

• Laboratório de rádio – Soundcloud4; 

• Laboratório de vídeo – YouTube5; 

• Formulários – Google Form6.  

Esses conteúdos e ferramentas foram selecionados por serem 

bastante utilizados no mercado, terem versões gratuitas para os 

usuários comuns e serem soluções que funcionam na nuvem, 

possibilitando que o aluno acessasse as soluções de qualquer 

lugar, desde que tenha um dispositivo com acesso à internet. 

Dessa forma, foi possibilitado ao discente uma visão diferente 

sobre as ferramentas trabalhadas refletindo sobre sua utilização no 

processo de ensino e aprendizagem. 

O Moodle pode ser compreendido como um programa livre 

destinado ao desenvolvimento e implementação de ambientes 

virtuais de ensino-aprendizagem como apoio, principalmente, a 

cursos a distância[1]. Entretanto, para essa disciplina, foi 

abordado o seu uso também para o ensino presencial. Ele contém 

várias ferramentas para envio e leitura de materiais, de 

comunicação e interação (síncronas e assíncronas). Dessa forma, 

professores e alunos podem acessar de qualquer lugar onde haja 

um computador, conexão com a Internet e um navegador web. 

Nas aulas sobre Ambiente Virtual de Aprendizagem, os alunos 

compreenderam o que é um AVA, o que é o Moodle, suas 

principais características, o que levou a instituição a adotar esse 

AVA ao invés de outras soluções disponíveis no mercado. Após 

isso, foi explanado como o Moodle está estruturado e suas 

principais funções (administrador, criador de cursos, professor, 

tutor, aluno e visitante). Depois desses conteúdos iniciais os 

alunos tiveram acesso ao ambiente, realizando o cadastro, vendo 

opções de perfil e senha e como a página da disciplina está 

estruturada. Cada aluno estava cadastrado em duas disciplinas: a 

primeira com o perfil de aluno, onde ele teria acesso às atividades 

da disciplina e os materiais postados pela professora, a segunda 

uma página em branco onde ele faria todas as atividades práticas 

da disciplina com o seu grupo. Na página com o perfil de 

professor, o discente aprendeu a manusear os recursos e 

atividades mais utilizados no Moodle. Seis aulas foram destinadas 

ao trabalho com o Moodle, fazendo tutoriais e mantendo 

discussões entre os grupos sobre os melhores recursos a serem 

trabalhados num dado um contexto. 

                                                                 

1 URL: https://moodle.org/. Acesso em 22/09/15. 

2 URL: https://prezi.com/. Acesso em 22/09/15. 

3 URL: https://www.dropbox.com/. Acesso em 22/09/15. 

4 URL: https://soundcloud.com/. Acesso em 22/09/15. 

5 URL: https://www.youtube.com/. Acesso em 22/09/15. 

6 URL: https://docs.google.com/forms/ . Acesso em 22/09/15. 

Depois ferramentas para criações de apresentações foram 

abordadas de forma a trazer novas possibilidades ao professor em 

sala, no desenvolvimento de apresentações mais criativas e que 

possam ser não-lineares. Nessa aula foi escolhido o Prezi como 

ferramenta prática. Ele consiste num software de apresentação 

feito para a nuvem que utiliza formas diferentes de trabalhar com 

quadros e slides[7]. Ele possui uma tela zoomable que permite 

que o usuário possa modificar a escala do que está sendo 

mostrado, possibilitando que seja visualizado mais ou menos 

detalhes da apresentação, assim como navegar por vários 

documentos. O Prezi permite, por exemplo, que possa ser inserido 

na apresentação vídeos, documentos, imagens e texto. Ao criar 

uma apresentação utilizando o sistema, além de instigar o 

interesse dos participantes, passa o efeito de descoberta ao 

caminhar pelas informações inseridas. Na aula foi explicado como 

criar uma conta gratuita, como trabalhar com um template 

existente, inserir textos, vídeos do YouTube, imagens, frames e 

configurar o caminho da apresentação.  

Na aula prática sobre o uso de formulários, o Google Form foi o 

sistema escolhido. O Google Form é uma solução que faz parte do 

Google Drive, um pacote de aplicativos que possibilita a criação 

de diferentes tipos de documentos online. Ele permite o upload de 

arquivos salvos no seu computador para a aplicação, acesso em 

tempo real com outras pessoas, em outros computadores, 

sincronização de arquivos do PC com o drive na nuvem e o acesso 

e manipulação de documentos em qualquer lugar, desde que haja 

um dispositivo digital com acesso à internet. Na aula, os alunos 

compreenderam o que é o Google Drive e os tipos de documentos 

que podem ser criados, porém exploraram nesse momento apenas 

o Google Form e como criar formulários com várias finalidades, 

entenderam como usar o sistema com vários tipos de questões, 

visualizar formas de compartilhamento do formulário e visualizar 

respostas. 

Ferramentas de armazenamento de arquivos na nuvem foi outro 

momento prático da disciplina com o uso do Dropbox. Pode ser 

entendido como um serviço que permite o armazenamento de 

vários arquivos, sejam eles documentos, fotos, vídeos, entre 

outros. Uma vez que o usuário instala o programa no computador 

e armazena os arquivos em uma pasta do sistema, o Dropbox irá 

salvar automaticamente tudo o que estiver nessa pasta (e suas 

subpastas), em outros computadores, smartphones e até mesmo na 

página do serviço[4]. Nessa aula, foi explicado quais os objetivos 

e finalidades da solução, como o Dropbox funciona e os discentes 

aprenderam a utilizar o sistema online, enviando arquivos, criando 

pastas, movendo arquivos e pastas e compartilhando links. Como 

o laboratório utilizado para a prática não permitia a instalação de 

novos programas, foi mostrado por meio de imagens como o 

sistema instalado no computador funcionava e as demais 

atividades práticas eram realizadas no sistema online que não 

precisava de instalação de um software no computador. 

Para a aula que abordava o trabalho com áudio, o Soundcloud foi 

utilizado para atividade prática – uma plataforma de áudio que 

permite que os criadores de som possam postar, gravar, promover 

e compartilhar os seus sons originalmente criados. Dessa forma a 

aula tinha como objetivos que os alunos entendessem a 

importância do rádio/áudio na escola e na sociedade, afinal, a 

edição no radiojornalismo, por contar apenas com o som, sem 

nenhum apelo imagético ou infográfico, demanda muito cuidado 

na disposição das informações e linguagem utilizada. O rádio é 

considerado por muitos autores como a mídia que oferece maior 

possibilidade de acesso no tempo e no espaço devido à 
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instantaneidade e a agilidade que o veículo proporciona, além de 

seu potencial de comunicação[5]. Logo, é necessário um trabalho 

especial com os textos desenvolvidos para esse tipo de mídia, pois 

a linguagem do rádio deve ser nítida, simples, repetitiva (mas rica 

em variações), forte, concisa, correta, invocativa e agradável aos 

ouvidos. Por exemplo, enquanto que ao jornal cabe as 

informações mais aprofundadas, gráficos e explicações, ao rádio 

cabe comunicar em tempo real, o que exige dos editores rapidez e 

grande capacidade de sintetizar os fatos. 

Os alunos também viram como utilizar o celular para fazer 

gravações de entrevistas, notícias, histórias, entre outros. Assim 

como compreenderem como transferir as gravações do celular 

para o computador e ver formas de utilizar mecanismos online 

para postagem e manipulação de áudio por meio do sistema. 

Como atividade prática, os alunos criaram uma enciclopédia no 

formato de áudio trabalhando com a oralidade e a linguagem para 

rádio que é diferenciada, pois deve ser levado em consideração as 

particularidades deste meio de comunicação. Os alunos viram, 

portanto, como criar um cadastro no Soundcloud, fazer upload de 

arquivos de áudio, compartilhar os arquivos com o link direto ou 

com o código embutido. 

No laboratório de vídeo, o YouTube foi explorado. Entretanto, 

antes disso foi explicado o grande alcance que a televisão tem e 

como o uso de vídeos pode auxiliar o professor no seu repertório 

em sala de aula. Já que a televisão é um dos meios de 

comunicação de massa (MCM) de maior inserção social, pois 

assisti-la é quase de graça e ela tem um fácil acesso, barateamento 

dos custos e produção industrial em larga escala[9]. As fases de 

produção de um vídeo foram explicadas, formas de roteirização, 

utilização de celular para fins educacionais e algumas soluções 

disponíveis. Como atividade prática, os alunos viram como criar 

uma conta no YouTube, como enviar vídeos e como editá-los, 

adicionar fotos a um projeto, inserir áudios, textos, efeitos e 

publicar na rede. Os alunos, divididos em grupos, montaram um 

roteiro de um comercial educativo, fizeram as gravações com o 

uso de celular, editaram utilizando o YouTube e postaram os 

vídeos para apreciação dos demais colegas. 

Todas as atividades propostas foram compartilhadas e/ou postadas 

no Moodle. Como resultados da disciplina, foram realizados 

trabalhos em grupo socializados entre todos os participantes da 

disciplina por meio de apresentações orais e compartilhamento de 

informações nos espaços disponibilizados no Moodle. A figura 1 

ilustra algumas soluções desenvolvidas durante a disciplina com o 

uso das ferramentas propostas. 

 
Figura 1. Conteúdos e soluções trabalhadas na disciplina. 
 
Ao analisar o andamento das disciplinas, já pode ser percebida a 

relevância de utilizar as tecnologias, sobretudo o Moodle, no 

ensino presencial. Os alunos se sentiram motivados em trabalhar 

com as diversas tecnologias propostas, sempre refletindo como 

aplicá-las em seu cotidiano, tanto no lado pessoal quanto 

profissional na formação docente. A maioria não conhecia as 

soluções de software trabalhadas, o que foi outro fator importante 

já que, dessa forma, o repertório tecnológico do discente foi 

incrementado. Para os que já sabiam utilizar algumas soluções, foi 

indicado que, no momento da prática, eles auxiliassem os alunos 

que tinham dificuldades de forma que a construção do 

conhecimento de forma coletiva foi alcançada de forma efetiva. 

Outro fator positivo no uso do ambiente virtual como suporte às 

disciplinas presenciais está relacionado à autonomia dos alunos, 

que, utilizando os espaços de construção coletiva de 

conhecimento, trocam informações entre eles, ultrapassando os 

espaços e horários estabelecidos para as aulas presenciais. Muitas 

dúvidas que eram postadas pelos colegas de classe, por exemplo, 

não precisavam esperar até um próximo momento presencial de 

aula no laboratório, ou que o professor atendesse à mensagem 

respondendo nos prazos estabelecidos de no mínimo dois dias 

úteis do calendário letivo. Os próprios colegas, quando viam uma 

dúvida postada, ajudavam os que tinham dúvidas no próprio 

ambiente. 

Durante o compartilhamento e publicação das atividades no 

Moodle, foi possível identificar que as TICs são um mecanismo 

que contribui para o processo ensino-aprendizagem, na medida 

em que se torna um instrumento que colabora com construção do 

conhecimento. As publicações no Moodle utilizaram tecnologia 

digital e informática que permitiram desenvolver nos alunos 

competências que levam à democratização do acesso às novas 

tecnologias da comunicação de forma igualitária, minimizando o 

movimento maior de exclusão social e o uso eficaz da tecnologia 

digital. 

Portanto, é observado que a educação no Brasil tem passado por 

várias mudanças, tanto na sua forma de compreender o que é 

educação como um direito constitucional, quanto no avanço das 

tecnologias e sua importância para processo de ensino-

aprendizagem. 
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O movimento dialético da sociedade e os avanços jurídicos legais 

alcançados a partir da Constituinte de 1988, têm colocado para a 

educação diversas possibilidades referentes aos elementos que 

podem contribuir para no interesse por parte do alunado e dos 

próprios docentes na execução de suas atividades em sala de aula. 

Diante disso, como possibilidade compreendemos que a relação 

entre a tecnologia e a educação estão inseridas no espaço de 

relações sociais que vão além da sala de aula, essas relações têm 

alcançado questões ligadas à cultura, condições de vida e 

trabalho, como também à subjetividade de cada aluno. 

Observamos ainda, que à medida que o ambiente educacional tem 

incrementado o uso de tecnologias na educação tem alcançado o 

desenvolvimento intelectual e humano de cada sujeito envolvido 

no processo ensino-aprendizagem.  

O ambiente educacional é um espaço social que cotidianamente 

tem sido convocado a articular o conhecimento científico, que 

deve ser transmitido em cada componente curricular, com o 

desenvolvimento humano e social de seus alunos, que visem 

sempre estingar a busca pelo conhecimento.  

Nessa conjuntura, a Unesco (2015)[10] acredita que as TICs 

podem colaborar com o acesso universal da educação, a igualdade 

na educação, a qualidade de ensino e aprendizagem, o 

desenvolvimento profissional de professores, assim como 

melhorar a gestão, a governança e a administração educacional ao 

prover a mistura certa e organizada de políticas, tecnologias e 

capacidades. 

As TICs podem ser um mecanismo de mediação entre o aluno e 

professor, que possibilitam despertar a curiosidade e a criatividade 

nas aulas e no cotidiano. Dessa forma, o uso de TICs na educação 

inspiraram professores e alunos a escreverem melhor, tendo em 

vista a organização dos conteúdos e uma didática que se aproxima 

do cotidiano diário.  

Além do relevante impacto na escrita, também pode ser notado 

que os principais benefícios do uso de tecnologias em sala de aula 

transitam entre a motivação acadêmica, acesso às informações 

amplas, grande variedade de recursos disponíveis, potencial para 

aprendizagem individualizada e aumento da sensação de 

competência e independência. 

O uso de TICS na educação, de acordo a Unesco e o Ministério da 

Educação, representa um benefício para os alunos, pois ao longo 

da sua educação eles se sentirão à vontade com a tecnologia na 

escola, bem como nas suas futuras áreas de trabalho. Além disso, 

como uma quantidade significativa do alunado tem aproximação 

com o uso de tecnologias, a compreensão dos materiais usados 

nas disciplinas são melhores compreendidos.  

Ademais, o Ministério da Educação salienta que existem muitos 

aplicativos que também podem ajudar os alunos em suas 

respectivas tarefas, em muitos aspectos, as tecnologias são, de 

fato, uma ferramenta educacional útil[3]. 

Por fim, a experiência pôde ser avaliada de forma positiva na 

formação dos alunos das licenciaturas, afinal, os andamentos das 

disciplinas, no sentido da compreensão e aproximação do aluno 

com o conteúdo foi notória através do uso das tecnologias. Pois, o 

aluno foi motivado para trabalhar com as tecnologias propostas e 

refletir sobre sua aplicação na formação docente ou no dia a dia. 

Essas experiências devem oportunizar aos estudantes das 

licenciaturas, que serão futuros professores, perceberem a 

Informática Educativa como uma área de suma importância para a 

profissão e que deve sempre estar presente nesse contexto 

formativo. O experimento possibilitou a ampliação do campo de 

atuação do professor, e a interação dos alunos, de forma a sair do 

padrão da escola clássica do "entre muros" e da sala de aula 

tradicional. 
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ABSTRACT 
The quality and the on-line monitoring of student learning process 

is the focus of different research in the area of Informatics on 

Education. To contribute to the research is necessary to intensify 

the study of individuals individual cognitive characteristics of the 

students. The objective of this work is to use a clustering 

technique in the same field, with validation, to compare the result 

of technical contribution as in the cognitive learning styles rating. 

Was developed a system with k-means clustering technique to 

make learners groups with common characteristics and thus 

classify the cognitive style of each individual's learning. The 

classification results using k-means were efficient in comparison 

with artificial neural networks. The validation had 20 participants 

and pointed efficient results in the comparative. 

RESUMO 
A qualidade e o acompanhamento on-line do processo de 

aprendizagem de estudantes é foco de diferentes pesquisas na área 

de Informática na Educação. Para contribuir com as pesquisas é 

necessário intensificar o estudo sobre como os sujeitos aprendem, 

considerando características cognitivas individuais do estudante. 

Neste sentido, são apresentados resultados de pesquisa 

envolvendo a técnica de Clusterização na classificação de estilos 

cognitivos de aprendizagem em um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. Os resultados desta pesquisa são comparados aos 

resultados apresentados em outro trabalho, que utilizou a técnica 

de Redes Neurais Artificiais. Um sistema foi desenvolvido com a 

técnica K-means para realizar agrupamentos de estudantes com 

características comuns e classificar o estilo cognitivo de 

aprendizagem de cada indivíduo. As bases teóricas que permitem 

a classificação do estilo cognitivo são constituídas a partir dos 

estudos apresentados por Felder e Gardner. A validação contou 

com vinte participantes e apontou resultados eficientes no 

comparativo. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.2 [Computer and Information Science Education]: 
Information systems education. 

General Terms 
Algorithms, Experimentation, Human Factors. 

Keywords 
Ambiente Virtual de Aprendizagem, Estilo Cognitivo, Técnica de 

Clusterização. 

1. INTRODUÇÃO 
O uso dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) tem 

possibilitado o desenvolvimento de diversos recursos 

educacionais de aprendizagem. Os materiais disponibilizados para 

estudo nos AVAs são normalmente constituídos por apostilas ou 

e-books, com as quais os estudantes devem seguir uma sequência 

pré-determinada e única de conteúdos previamente projetados 

pelo autor do curso. No entanto, o mais apropriado seria 

disponibilizar os conteúdos determinados de acordo com a forma 

de tratamento da informação ou forma de raciocínio dos 

estudantes, ou seja, considerando o Estilo Cognitivo de 

Aprendizagem (ECA) [1]. 

Os ECAs são definidos como a maneira mais eficiente de uma 

pessoa aprender algo que lhe é proposta. Tais estilos são únicos e 

pessoais, pois cada indivíduo possui facilidades e dificuldades 

com determinados estilos.  Considerando a perspectiva da área 

da psicologia cognitiva sob a abordagem de processamento da 
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informação, há o desafio em realizar a modelagem cognitiva do 

estudante. 

Neste sentido, a clusterização, denominada como análise de 

conglomerados, corresponde a uma tarefa descritiva comum, com 

o objetivo de identificar um conjunto determinado e finito de 

categorias ou clusters para descrever os dados [2]. Segundo [3], 

os clusters definidos podem ser usados para explicar as 

características da distribuição dos dados subjacentes e servir como 

base para várias técnicas de análise e de Mineração de Dados 

(MD). 

Este trabalho está pautado na classificação de estilos cognitivos de 

aprendizagem (ECA) de autores de referência, como Felder, 

Gardner, Kolb, Riding e Rayner, e nos estudos de Técnicas de IA, 

que são empregadas no auxílio à classificação desses estilos, 

mostrando que a área da IA tem muito a contribuir para a 

melhoria desses ambientes [4][5][6][7]. O objetivo deste trabalho 

é apresentar os resultados de pesquisa envolvendo a técnica de 

Clusterização na identificação e classificação do ECA de 

estudantes que interagem em um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem. Os resultados desta pesquisa são comparados aos 

apresentados por outro trabalho, que utilizou a técnica de Redes 

Neurais Artificiais [8]. 

Como forma de coleta de dados foram estruturados dois 

questionários para obter as informações iniciais do estudante, e 

desenvolvido um sistema de Clusterização que recebe como 

entrada as características do estudante e fornece como saída o 

estilo cognitivo de aprendizagem. Desta maneira, o AVA 

identifica, a partir do ECA do estudante, qual a melhor estratégia 

de apresentação do material instrucional, apresentando conteúdos 

na forma como o estudante melhor se apropria deste conteúdo. 

Neste caso, utilizou-se um AVA, que possui dois agentes 

pedagógicos para interação com usuários e que considera o estilo 

cognitivo de aprendizagem, desenvolvido por um grupo de 

pesquisa [9]. 

O artigo está organizado nas seguintes seções: a seção 2 apresenta 

o referencial teórico e trabalhos relacionados; a seção 3 descreve a 

metodologia de desenvolvimento do sistema proposto; a seção 4 

apresenta os resultados e a seção 5, a comparação entre métodos, 

seguida das conclusões. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO E 
TRABALHOS RELACIONADOS 
Esta seção apresenta os estudos realizados nas áreas de estilos 

cognitivos de aprendizagem e trabalhos relacionados. 

2.1 Estilos cognitivos de aprendizagem 
O estilo cognitivo de um estudante descreve a forma individual, 

preferida e habitual, com que organiza e representa novas 

informações, enquanto executa uma tarefa de aprendizagem. Tais 

estilos cognitivos refletem as características dos usuários, como 

atitudes, valores pessoais, interação social, resolução de 

problemas, entre outros possíveis. Considerando isso, a 

identificação dos estilos cognitivos se faz importante para a 

adaptação e definição da forma como um sistema irá ensinar, pois 

influenciam o modo como os alunos irão efetivar o aprendizado e 

interagir entre si [10][11]. 

Os estilos cognitivos e de aprendizagem tem relação com a forma 

e não com o conteúdo do que se pensa, sabe, percebe, lembra, 

aprende ou decide. Portanto indicam a maneira de processamento 

das informações por parte dos alunos quando um problema lhes é 

lançado. Entretanto, os estilos cognitivos dependem do modo com 

que os alunos interagem enquanto aprendem, abrangendo aspectos 

cognitivos, afetivos, físicos e ambientais. 

Considerando que um dos propósitos deste trabalho é comparar os 

resultados da Clusterização aos resultados apresentados por [8], 

que utilizou a técnica de Redes Neurais Artificiais, a base 

referencial para a classificação do ECA é pautada pelos mesmos 

autores [5] e [4]. A tabela 1 apresenta as classificações dos ECAs 

selecionadas, divididas em duas partes: como o estudante realiza a 

interação com o conteúdo (Felder) e como prefere que o conteúdo 

seja apresentado (Gardner), por exemplo, na forma de texto, 

figuras ou animação. 

Tabela 1. Estilos cognitivos de aprendizagem. 

Autor ECA Características do Aprendiz 

Felder Sensorial 
Revisa os conteúdos e exercícios. 

Lê vários e diferentes exemplos. 

Felder Intuitivo 

Não revisa os conteúdos e 

exercícios. 

Prefere abstrações e fórmulas 

matemáticas. 

Felder Ativo 

Prefere trabalhar em grupos 

(fóruns, chats, envio de e-mails, 

entre outros). 

Participa desses recursos 

interagindo e contribuindo com o 

grupo. 

Felder Reflexivo 

Prefere trabalhar sozinho. 

Quanto ao uso de fóruns, utiliza 

apenas para leitura. Não faz 

contribuições. 

Felder Sequencial 
Não faz saltos nos conteúdos. 

Segue o conteúdo passo a passo. 

Felder Global Faz saltos nos conteúdos. 

Gardner 
Linguístico-

Verbal 
Prefere conteúdos no formato texto. 

Gardner 
Visual-

Espacial 

Prefere conteúdos em forma de 

imagens, desenhos, diagramas. 

Gardner 
Cinestésico- 

Corporal 

Prefere conteúdos na forma de 

vídeo ou animação. 

2.2 Métodos de Clusterização 
Os métodos de clusterização estudados foram: K-Means [3], 

Bisecting K-Means [3], K-Medoids [12], C-Means [13] e Gath-

Geva [13]. A análise dos métodos de clusterização realizada, 

considerando suas vantagens, desvantagens e características 

gerais, auxiliou na escolha do método mais apto desenvolvido no 

sistema, neste caso, o K-means. 

O K-means possui boa eficiência com muitos tipos de dados, mas 

possui desvantagens em relação a outros métodos como seu tempo 

de execução e a sua sensibilidade em relação a erros ou elementos 

muito diferentes dos demais (outliers). Por exemplo, havendo um 

erro em alguma coordenada muito diferente dos outros elementos, 

pode ser alterado o centro do seu cluster, assim alterando a análise 

do resultado final. 

Outra característica é que o resultado da clusterização depende da 

alocação inicial. Considerando isso, de acordo com os testes, 

podem ser necessárias várias execuções do algoritmo para a 

convergência em um resultado satisfatório [13]. Levando em 

conta esses fatos, o método K-means acaba por ser considerado 

um bom método, tanto que é um dos mais conhecidos e utilizados. 
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O Bisecting K-means tem a mesma eficiência do K-means, ainda 

podendo ter uma geração de clusters de qualidade superior aos 

algoritmos de clusterização hierárquica. Já o K-medoids possuiu a 

dificuldade de implementação e custos computacionais. Em 

adição, os cálculos realizados na decisão de colocar um elemento 

como um centro, acabam gerando um grande número de cálculos 

ao algoritmo, tornando-o menos eficiente que o K-means. 

Já o método C-means é mais complexo que método K-means, mas 

é mais versátil e consegue informações importantes associadas aos 

graus de inclusão que o K-means não consegue. Uma possível 

limitação do C-means, igual ao que ocorre no K-means, é de os 

clusters serem esféricos, podendo representar uma limitação de 

acordo com a natureza dos dados utilizada. 

Considerando as vantagens e desvantagens de todos os métodos 

de clusterização estudados, foi considerado o melhor para o 

objetivo desta aplicação o método K-means. Foi utilizada uma 

versão não pura do método K-means, ou seja, foram feitas uma 

série de alterações e adições no método. O método original não 

seria possível de ser utilizado corretamente de acordo com as 

necessidades o domínio deste trabalho então, foi criada uma 

versão modificada para suprir todos os requisitos. 

3. METODOLOGIA DESENVOLVIDA 
Para este trabalho foram utilizados, para obter informações 

iniciais dos estudantes, os formulários propostos por [8], com 

base no “Questionário ILS (Index of Learning Styles)” de [4], 

responsável por identificar os estilos Ativo, Reflexivo, Sensorial, 

Intuitivo, Sequencial e Global; e o “Formulário Lista” de [5] que 

identifica os estilos Linguístico-Verbal, Visual-Espacial e 

Cinestésico-Corporal. 

A seguir são apresentadas as etapas correspondentes à 

metodologia desenvolvida neste trabalho para a Clusterização. 

3.1 Etapa 1 
Esta é a etapa na qual é realizada a listagem dos usuários em um 

diagrama. Para isso, se fez necessário transformar as respostas dos 

formulários de Gardner em pontos (x,y) no diagrama. No 

formulário de Gardner, utilizado pelo sistema, existem 30 

afirmações. Para realizar a manipulação das respostas, às 

marcadas pelo usuário, ou seja, verdadeiras, foi atribuído o valor 

1 e às não marcadas o valor 0, resultando em, por exemplo: 

010100011111110000111100010111. 

Essa sequência de bits foi dividida em duas partes, onde é feita a 

média dos primeiros 15 números e o seu resultado atribuído a x; e 

a média dos outros 15 números ao y, sempre utilizando até duas 

casas decimais. Considerando isso, o exemplo anterior geraria o 

ponto (0.6 ; 0.53) no diagrama. 

No formulário de Felder, os cálculos criados tiveram de ser 

diferentes. Existem 24 questões no total com duas opções de 

resposta em cada. Caso a resposta escolhida seja a primeira, será 

atribuído o valor 0, e caso escolha a segunda opção, o valor será 

1, resultando em, por exemplo: 010010101100011110101001. 

Dentre as 24 questões, existem 8 referentes a cada perfil. Para as 

respostas indicarem 100% um perfil, as 8 perguntas referentes ao 

perfil precisam ser respondidas de acordo. Considerando esse 

número 8 e dividindo por 2, já que uma metade será para a 

posição x e a outra para a posição y, é encontrado o número 4, o 

qual será o primeiro número obtido. Foram utilizados 6 perfis de 

Felder e a cada um foi atribuído um valor diferente, sendo esse o 

segundo número obtido: Ativo (0); Reflexivo (1); Sensorial (2); 

Intuitivo (3); Sequencial (4); Global (5). 

3.2 Etapa 2 
Na segunda etapa é realizada a criação dos centróides e os 

usuários cadastrados são atribuídos a um centróide. Primeiro são 

criados os clusters em posições aleatórias dentro do diagrama. 

Para o diagrama de Gardner são criados três centróides e para 

Felder seis, os quais representam cada ECA para cada autor. 

Após, os usuários são atribuídos ao centróide que foi posicionado 

mais próximo de cada um. E caso o posicionamento de algum 

centróide resulte em nenhum usuário atribuído a ele, esse 

centróide é reposicionado e todos os usuários são redistribuídos 

aos centróides mais próximos, repetindo esse procedimento até 

todos centróides possuirem usuários. 

3.3 Etapa 3 
Nesta etapa os centróides são reposicionados no ponto da média 

das posições dos estudantes mais próximos a eles. Para cada 

centróide é feita a média das posições dos usuários, gerando um 

ponto médio para ser o novo ponto do centróide. Desse cálculo da 

média é formado o nome K-means ou K-médias. Considerando a 

mudança de posição dos centróides, os usuários são novamente 

pintados com a mesma cor do centróide mais próximo. 

3.4 Etapa 4 
Nesta etapa os centróides recebem suas posições finais depois de 

vários ajustes. É criado um loop que realiza todo procedimento da 

etapa 3 novamente, ajustando a posição dos centróides e 

repintando os usuários até que os clusters não variem mais. Esse 

ponto encontrado é o ponto final. 

3.5 Etapa 5 
Após a etapa 4 os diagramas de Gardner e Felder tiveram seus 

cálculos concluídos. Assim na etapa 5, para cada cluster criado é 

atribuído um ECA com características similares para descobrir o 

ECA de cada estudante. 

 De acordo com as respostas que representariam um estudante 

completamente em um perfil, para os ECAs de Gardner foram 

definidos os seguintes pontos no diagrama: Linguístico-verbal 

(0.66 , 0); Visual-espacial (0.33 , 0.33); Cinestésico-corporal (0 , 

0.66).  

Para os ECAs de Felder foram definidos os seguintes pontos: 

Ativo: (0 , 0); Reflexivo: (0.2 , 0.2); Sensorial: (0.4 , 0.4); 

Intuitivo: (0.6 , 0.6); Sequencial: (0.8 , 0.8); Global: (1 , 1). 

Então é calculada a distância dos centróides em relação aos 

pontos listados, para assim descobrir qual é o perfil que cada 

cluster melhor representa. Para o cálculo das distâncias foi 

utilizado a Distância Euclidiana. Quanto mais próximo a 0 estiver 

a distância encontrada, mais próximos estarão os dois pontos 

analisados. 

Após esses cálculos é definido o ECA dos estudantes, sendo o 

mesmo do cluster de menor distância. A figura 2 ilustra como fica 

o diagrama final com cada cluster sendo atribuído a um ECA 

diferente e em seguida é descrito o ECA do usuário. Os eixos x e 

y do gráfico referem-se às respostas dos usuários, já que o método 

K-means agrupa os elementos em clusters em um plano 

cartesiano. 
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Figura 2. Etapa 5 com o diagrama final e definição do ECA de 
cada usuário 

3.6 Requisitos de implementação 
Os principais requisitos para a implementação consistem no 

desenvolvimento de uma arquitetura computacional com o 

reconhecimento dos padrões de comportamento dos ECAs e, com 

base nesses resultados, é feita a adaptação do ambiente virtual de 

acordo com as regras do estilo cognitivo obtido. As etapas 

seguintes à pesquisa realizada neste trabalho foram executadas: 

• De acordo com a classificação dos ECAs definida no trabalho 

de [8], foi determinada a quantidade de clusters para o algoritmo. 

• Após, foram gerados os clusters e classificados os seus 

elementos, e para isso, o algoritmo calcula a distância euclidiana 

entre as ocorrências.  

• Com os valores das distâncias obtidos, são calculados os 

valores iniciais dos centróides de cada cluster, os quais podem 

variar, pois o valor de cada centróide é recalculado pela média dos 

valores de cada atributo de cada elemento pertencente ao 

centróide. 

• O algoritmo realiza a criação dos centróides e insere as 

ocorrências dos elementos relativos a cada ECA com relação à 

distância dos centróides. 

• Em seguida, é gerada a matriz de distância, onde estão os 

valores das distâncias entre cada elemento e os centróides. Então 

cada elemento é inserido no seu cluster, de acordo com a sua 

distância do centróide do cluster. 

• Com isso feito, os elementos passam por uma classificação em 

relação às suas distâncias dos centróides de cada cluster. Na 

classificação dos elementos, o elemento vai pertencer ao cluster 

representado pelo centróide mais próximo dele. 

• Para os clusters com mais de um elemento, o valor dos 

centróides é calculado através da média de todos os elementos 

inseridos nele. 

• Então, é realizado o refinamento do cálculo das coordenadas 

até a convergência do algoritmo. 

Na implementação realizada, foi escolhida a linguagem de 

programação Java, juntamente com o banco de dados 

PostgreSQL, o que possibilitará na sua utilização on-line. 

4. RESULTADOS 
Para realizar a validação do sistema, 20 pessoas se cadastraram no 

sistema e preencheram os formulários. Com essas 20 pessoas, com 

ECAs diferentes, pôde-se testar efetivamente o sistema e comparar 

os diferentes resultados. 

A resposta será o valor 1, caso for respondida a primeira opção da 

pergunta, ou 2 para a segunda opção. Com todas as respostas 

preenchidas, o cálculo do estilo cognitivo é feito através da 

diferença entre as respostas marcadas com a opção 1 ou 2. Em 

seguida, é feita a soma das respostas para cada estilo cognitivo. O 

maior valor de soma indica o estilo cognitivo final. 

Caso as respostas apontem para a primeira opção, os estilos 

resultantes serão: Ativo, Sensitivo e Sequencial. Caso apontem 

para a segunda opção, os estilos serão: Reflexivo, Intuitivo e 

Global. 

E para indicar o estilo cognitivo do formulário de Gardner, os 

autores de [8] utilizaram uma regra em relação ao conjunto de 

respostas transformados em 0 para não marcadas e 1 para 

marcadas. Considerando que existe um total de 30 afirmativas, as 

10 primeiras são referentes ao estilo Linguístico-Verbal, as 

afirmações 11 até 20 são referentes ao estilo Visual-Espacial e as 

afirmações de 21 até 30 são referentes ao estilo Cinestésico-

Corporal. 

Em caso de empate entre mais de um estilo cognitivo, tanto no 

formulário de Gardner [5] quanto no questionário de Felder [4], o 

estudante tem a possibilidade de escolher o estilo que considerar 

ter mais características compatíveis com ele. 

Dentre os 20 usuários cadastrados, 9 tiveram seus perfis de 

Gardner identificados corretamente pelo sistema, mas 11 

incorretamente. Isso representa uma taxa de 45% de acerto para 

esse caso. 

Para quantidades pequenas, entre 5 e 20 estudantes, a taxa de erro 

ficou em torno de 35% para Gardner. E foi simulado que, para 

quantidades maiores, com cerca de 1000 estudantes, o sistema 

seria capaz de chegar a taxas de acertos muito maiores, em torno 

de 90%. 

Considerando Felder, dentre os 20 estudantes cadastrados, 9 

tiveram seus perfis de Felder identificados corretamente pelo 

sistema, 11 foram obtidos incorretamente, representando uma taxa 

de 45% de acerto para esse caso. 

Os resultados encontrados através das respostas em Felder seguem 

uma porcentagem de acerto muito semelhante à Gardner, 

igualmente relativo à quantidade de estudantes cadastrados. Os 

resultados podem variar muito de acordo com a quantidade de 

usuários cadastrados. 

Quanto maior a quantidade de usuários, mais eficientes poderão 

ser os cálculos, principalmente na etapa 5, na qual com poucos 

estudantes os centróides teriam uma chance maior de ficarem 

muito afastados do ponto perfeito dos ECA, gerando nada mais 
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que uma aproximação do ECA de cada estudante. Em 

contrapartida, com muitos usuários as posições finais dos clusters 

têm uma enorme chance de estarem muito próximas do ponto 

perfeito do ECA, gerando um ECA mais preciso. 

Dentre os usuários que receberam perfis incorretos, concluiu-se 

que receberam perfis que possuem características que os usuários 

possuem, ou seja, chegaram próximo da resposta correta e, caso o 

sistema fosse adaptado para eles de acordo com os perfis errados, 

isso ainda assim auxiliaria no aprendizado. 

5. COMPARATIVOS ENTRE A REDE 
NEURAL ARTIFICIAL E O MÉTODO DE 
CLUSTERIZAÇÃO 
Os mesmos 20 usuários utilizados para teste neste trabalho, 

também foram cadastrados no sistema com a Rede Neural 

Artificial, no intuito de realizar uma comparação coerente entre os 

métodos. 

O gráfico ilustrado na figura 3 apresenta a quantidade de erros e 

acertos do sistema de [8] para Gardner e Felder, foi percebida 

uma variação muito maior dentre os autores, o que causa uma 

instabilidade maior. 

De acordo com testes realizados no mesmo sistema, foi obtida a 

porcentagem de acertos média de 85% em Gardner, e de 45% em 

Felder e com uma variação grande na quantidade de acertos em 

cada novo teste. 

Um fator diferencial é a quantidade de acertos dependerem das 

configurações da Rede Neural Artificial, como o número de 

camadas e de neurônios, não diretamente proporcional à 

quantidade de dados no banco de dados. 

Com uma menor variação na quantidade de acertos obtidos nos 

testes, a implementação deste trabalho se mostrou mais estável, 

encontrando quantidades de perfis muito similares em cada teste 

com quantidades iguais de estudantes. Com quantidades pequenas 

de usuários, abaixo de 50, o sistema de [8] se mostrou mais 

eficiente, pois o método de clusterização gerou resultados 

imprecisos e não satisfatórios nesses casos. 

Na medida em que a quantidade de usuários cadastrados aumenta, 

o sistema com o método de clusterização começa a se mostrar 

mais eficiente. Em quantidades altas, o acerto alcança a margem 

de 90% em média. 

Testes comparativos entre os sistemas desenvolvidos nesse 

trabalho e no trabalho de [8], relativos ao desempenho, mostra 

que ambos possuem tempos e requerimentos de processamento 

muito similares e de qualidade suficiente nos casos testados com 

diferentes quantidades de dados armazenados. 

Os testes de eficiência feitos resultaram em uma grande 

dependência na quantidade de usuários cadastrados no ambiente 

virtual de aprendizagem. Com muitos cadastros de estudantes, o 

k-means se mostrou mais preciso e, no caso de poucos cadastros, 

a rede neural artificial teve melhores resultados. 
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 Figura 3. Gráfico com resultados do sistema comparado 

A Tabela 2 apresenta as vantagens e desvantagens dos métodos 

implementados para determinar o estilo cognitivo de 

aprendizagem, segundos os autores [4] e [5].  

Tabela 2. Comparativo das técnicas. 

 Vantagens Desvantagens 
K-Means Boa eficiência com 

exceção de casos com 

poucos usuários 

cadastrados; Pode 

chegar a uma média de 

90% de acertos; 

Sistema relativamente 

simples. Alta 

velocidade de 

processamento. 

Baixa eficiência em 

casos com poucos 

usuários cadastrados. 

Redes 

Neurais 

Artificiais 

Eficiência satisfatória, 

mesmo com poucos 

usuários cadastrados. 

Tempo de espera no 

treinamento da rede 

pode se tornar 

grande; Sistema 

complexo se 

aumentar o número 

de entradas da rede 

neural artificial; 

Número médio de 

acertos é muito 

variável. 
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6. CONCLUSÃO 
A investigação sobre os estilos cognitivos de aprendizagem 

potencializa o ambiente virtual para incentivar os processos de 

aprendizagem. As melhorias na apresentação dos conteúdos 

consideram as características de cada indivíduo propondo 

estratégias diferenciadas de ensino. O campo de estudo dos estilos 

cognitivos representa uma imensa possibilidade para a pesquisa, e 

trabalhos como o de [8] têm mostrado avanços e resultados 

aplicados a Ambientes Virtuais de Aprendizagem. O valor deste 

tipo de investigação está em demonstrar a aplicação da ciência 

cognitiva e da Inteligência Artificial para a Informática na 

Educação. 

Assim, os estudos de diferentes métodos, como o de 

Clusterização, mostram-se importantes no aprimoramento dos 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem, uma vez que conhecendo o 

estilo do estudante se faz possível disponibilizar conteúdos na 

forma como melhor se apropria do conhecimento. 

O K-means foi efetivamente uma escolha apropriada, 

considerando que, apesar de necessários alguns ajustes em relação 

ao algoritmo original, obteve bom desempenho e eficiência, 

qualidades necessárias de serem atingidas em um AVA. Com 

respeito ao comparativo entre os sistemas com os dois diferentes 

métodos, o sistema implementado com o método de Clusterização 

se mostrou com iguais ou superiores resultados aqueles 

implementados com Rede Neural Artificial, indicando que está 

apto a ser incorporado em um AVA. 

Portanto, a realização deste projeto gerou como contribuição o 

desenvolvimento da técnica de Clusterização K-means, 

juntamente com seus resultados obtidos e descritos, desde a coleta 

dos dados, implementação do sistema até a análise dos resultados 

e o comparativo com a técnica de Redes Neurais Artificiais. 

Uma melhoria possível de ser implementada para a otimização 

dos resultados é a técnica chamada de soma dos erros quadrados 

[14], que permite definir um valor de erro para cada cluster. 

Através desses valores, poderiam ser criados clusters em pontos 

diferentes e manter apenas os com valores de erros menores, ou 

seja, que possuem usuários ligados a eles e que estejam o mais 

próximo possível um do outro. Traria vantagens para a precisão 

nas atribuições dos usuários aos clusters por estarem em grupos 

mais próximos. 
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ABSTRACT 
This paper describes the characteristics and trends in the 

development of remote laboratories for distance and virtual 

education. The implementation of remote laboratories is described 

using low-power server embedded system, which are well known 

for their economy and flexibility in managing input-output data 

for doing experiments in real laboratories in a remote manner.  

RESUMEN 
En este documento se describen las características y tendencias en 

el desarrollo laboratorios remotos para educación a distancia y 

virtual. Se describe la implementación de laboratorios utilizando 

servidor de bajo consumo en sistemas embebidos, los cuales se 

destacan por su economía y flexibilidad para administrar datos en 

entrada y salida para realizar experimentación en laboratorios 

reales de forma remota. 

Keywords 
Laboratorio Remoto. Educación a Distancia. Servidor. Sistema 

Embebido. Experimentación. 

1. INTRODUCCIÓN 
En menos de dos décadas, los modelos educativos  se han 

transformado. El desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas y 

una notable mejora en los medios y canales de comunicación han 

dado luz a nuevas estrategias: Educación Virtual y Educación a 

distancia. 

Estos modelos han empezado a florecer en un alto número de 

universidades del mundo. Es por ello que es muy común 

encontrar programas de educación presencial y a distancia en los 

que se emplea fuertemente el uso de herramientas y medios Web 

como estrategia para mejorar y potenciar la educación. 

El modelo de educación a distancia es indudablemente un sistema 

de educación de alto impacto social. Permite el acceso al 

conocimiento y la formación de personas que se encuentran los 

lugares alejados o de difícil acceso, a una formación en los niveles 

técnico, tecnólogo y profesional. En esta última década, diferentes 

instituciones a nivel mundial como el MIT, la UNED, la 

universidad Deusto [9,15] entre otras, se ha preocupado por 

fortalecer y mejorar las bondades de la educación a distancia. Para 

ello se han desarrollado tendencias y modelos pedagógicos en 

busca de optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

2. EDUCACIÓN VIRTUAL Y A 
DISTANCIA 
Desde 1975 La Universidad Santo Tomas ha iniciado la labor 

social de formar bajo la modalidad a distancia, permitiendo llevar 

los diferentes niveles de educación a las zonas más alejadas. No 

solo ofrece los programas de estudio en sitios alejados, 

actualmente brinda las oportunidades de formación a quienes por 

la diversidad de sus horarios en su trabajo no cuentan con la 

oportunidad de matricularse en un sistema de formación con 

horarios poco flexibles. 

El programa de filosofía y ciencias religiosas fue uno de los 

primeros que se implementó en Colombia bajo el modelo de 

educación a distancia. Este programa fue ofrecido por la 

Universidad Santo Tomas (USTA). Dado el impacto social, el 

número de programas ofertados fue ampliado de acuerdo a las 

necesidades en el contexto de cada región. Actualmente se ha 

consolidado la facultad de Ciencias y Tecnologías y la Facultad de 

educación. La gran mayoría de los estudios disciplinares de las 

dos facultades cuentan con un componente transversal de estudio 

enmarcado en las ciencias básicas. Matemáticas, Física, Química, 

Programación.  

La USTA en su directriz general para todos los programas de las 

facultades expone que “Las ciencias básicas ayudan al educando 

en su proceso formativo estimulando el desarrollo el desarrollo 

del pensamiento lógico dialectico y matemático…”, y donde se 

destaca la experimentación como una acción educativa que 

permita visibilizar las intervenciones propuestas, evidencia la 

necesidad de ofrecer a los estudiantes de educación a distancia 

ambientes que le permitan realizar el ejercicio experimental. 

Estas disciplinas son fundamentales por que buscan desarrollar en 

los estudiantes el pensamiento científico, la observación y el 

análisis para aprender a modelar las particularidades del mundo y 

llevarlas a su disciplina en particular [16]. Estos espacios 

académicos en las modalidades de educación a distancia y virtual 

normalmente se desarrollan de forma netamente teórica y dada su 

naturaleza requieren la experimentación para que así, el estudiante 

pueda obtener sus propias conclusiones y contrastar con los 

aspectos teóricos que se estudian. Sin embargo ¿Cómo un 

estudiante en modalidad a distancia puede interactuar en un 

laboratorio real, dadas sus condiciones de tiempo y/o distancia? 

A este planteamiento diferentes centros de investigación a nivel 

mundial han centrado su atención. Dado el potencial con el que 

evoluciona el desarrollo de infraestructuras que permiten mejorar 

la conectividad, diferentes investigadores han desarrollado como 

propuesta, la implementación de laboratorios virtuales y 

laboratorios remotos.  

Los laboratorios virtuales se fundamentan en un modelo 

matemático del sistema a simular, sobre el cual el estudiante 

puede realizar diferentes tipos de simulación y experimentos [6]. 

Estos laboratorios se caracterizan por tener un alto contenido 

multimedia que busca recrear mediante la simulación una 

situación real. Son aplicaciones netamente digitales (Software) 

frecuentemente permite simular situaciones poco convencionales 

inusuales, las cuales terminan alejando de la realidad al 

estudiante. 

Los laboratorios remotos a diferencia de los virtuales permiten al 
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estudiante interactuar con el experimento real. Para la 

implementación, es necesario disponer físicamente del 

laboratorio, una o varias cámaras que permitan evidenciar lo que 

ocurre en su experimentación y un sistema de control vía web que 

permita manipular las variables que intervienen en la 

experimentación; de esta manera el estudiante puede controlar el 

experimento real vía internet, con la flexibilidad de horarios que 

se ajusten a sus tiempos.  

La implementación de este tipo de laboratorios ha tenido un 

crecimiento en los centros que ofrecen educación a distancia 

[1,3], adicionalmente estos permiten fortalecer e innovar en 

programas que requieren más niveles de experimentación y 

desarrollo en laboratorios [11]. Los estudiantes pueden acceder en 

diferentes horarios, el laboratorio puede funcionar 24 horas al día, 

haciendo uso al máximo del laboratorio. 

3. LABORATORIO REMOTO 

El laboratorio remoto aparece en este contexto como una 

evolución de la simulación y del laboratorio virtual 

proporcionando, a diferencia de éstos, una enriquecedora 

experiencia práctica más próxima a la que suministra el 

laboratorio tradicional presencial. 

El laboratorio remoto se sustenta en instrumentos reales más que 

en el proceso de computación basados en simulaciones, y permite 

que el alumno controle los recursos disponibles en el laboratorio y 

transfiera información con el proceso en una o en las dos 

direcciones  [13] 

Desde el punto de vista funcional los laboratorios remotos han 

pretendido responder a retos impuestos por la adopción de 

currículos a distancia para disciplinas tecnológicas y superar 

limitaciones básicas del laboratorio tradicional en dos sentidos: 

altos costos y baja utilización de instalaciones especializadas [2]. 

Los laboratorios remotos son implementados sobre servidores 

especializados los cuales requieren tarjetas de adquisición  de 

datos de alto costo [5,7],  motivo por el cual en ocasiones los 

centros de estudio implementan uno o dos laboratorios y en 

ocasión se realizan en asocio entre instituciones, con el objeto de 

disminuir los recursos de implementación [12]. 

Este trabajo presenta el diseño metodológico y la implementación 

de micro-laboratorios remotos embebidos en hardware de 

arquitecturas abiertas como la BeagleBone o la RaspBerry Pi, los 

cuales se caracterizan por su bajo costo y amplias funcionalidades. 

 

La incorporación de las TIC en las prácticas académicas ha 

permitido incluir nuevas formas de interacción entre el alumno y 

los sistemas de educación [4]. La interacción de un estudiante en 

las prácticas de laboratorio pueden diferenciarse según la forma en 

que el software y el hardware del sistema adquieren, almacenan, 

procesan y entregan los datos que intervienen en el desarrollo de la 

experiencia, así, son claramente reconocidas tres tendencias: 

 

Laboratorios Virtuales, Es un sistema donde se desarrolla un 

modelo matemático del sistema a estudiar y posteriormente 

mediante el uso de técnicas computacionales es realizada la 

simulación. Para ejecutar la simulación el usuario ingresa las 

condiciones iníciales del sistema mediante un archivo de datos, el 

teclado o cualquier interfaz que le permita modificar las 

condiciones del entorno. Estos laboratorios se caracterizan por su 

alto uso de herramientas multimedia; permite analizar al estudiante 

situaciones poco comunes y que no podría realizar en un 

laboratorio real. Su modelo matemático está desarrollado por 

partes que al terminar contiene el todo del sistema. 

 

Laboratorios Asistidos, Son laboratorios reales, donde el 

estudiante asiste al laboratorio e interactúa con los equipos. En este 

modelo el estudiante es acompañado por un sistema computacional 

que se encara describir los procedimientos, la adquisición y en 

ocasiones el análisis de los resultados de la práctica. 

 

Laboratorios Remotos, Son laboratorios reales, diseñados para 

permitir la manipulación y adquisición de la variables del 

experimento mediante la red (internet). Son caracterizados por ser 

una alta aproximación a la participación en un laboratorio real. 

Estos laboratorios, permiten enviar a través de la red, la 

información relacionada con los datos recolectados por los 

instrumentos de medición; el comportamiento general del sistema 

a través de una o varias cámaras web, la manipulación de variables 

mediante sistemas electro-mecánicos.  

 

En general un laboratorio remoto se compone por tres módulos: 1. 

El módulo en el cual se construye la práctica, es decir, un espacio 

físico donde esta implementado el experimento. 2. El módulo que 

comunica el laboratorio con el usuario. 3. Un módulo que permite 

la comunicación y el control de los dispositivos físicos en el 

laboratorio.  

 

La configuración típica de un laboratorio remoto conectado a 

Internet es la siguiente: 

 

● Un Laboratorio “convencional”, que permite adelantar las 

experiencias prácticas. 

● Un sistema de adquisición de datos que permite digitalizar los 

valores provenientes del laboratorio, para ser ingresados al 

sistema que los procesará. 

● Un servidor de datos, constituido por una computadora con 

capacidad de conexión a una red de datos y a su vez al sistema 

de adquisición. 

● Un software residente en el servidor que hace posible la 

gestión del laboratorio, desde su programación horaria de uso 

hasta el almacenamiento de datos resultantes de las prácticas 

realizadas. 

● Un cliente, que es un sistema conectado a Internet desde el 

cual se comunica un usuario con el laboratorio, que contará 

con una interfaz gráfica capaz de entregar información en 

tiempo real referente al estado de la práctica. 

 

Para elaborar un esquema más detallado de un laboratorio remoto 

es necesario especificar el objetivo final y las experiencias que se 

pretenden desarrollar. Esto debido a que las etapas de 

instrumentación difieren entre prácticas, aunque la plataforma 

cliente servidor se mantiene en su configuración. Por esa razón 

esta primera etapa de investigación pretende desarrollar la 

arquitectura para implementar laboratorios remotos en sistemas 

embebidos.  

 

Se definen a continuación las características principales de las 

partes comunes que intervienen en un laboratorio de esta 

naturaleza:  

 

El modelo cliente servidor es adecuado para soportar la conexión 

de un laboratorio remoto. Este modelo describe servicios de red 

(transferencia de archivos, correo electrónico, conexiones 
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virtuales) y los programas usados por los usuarios para tener 

acceso a estos servicios. Se puede considerar que el modelo cliente 

servidor divide la transacción de red en dos partes: El lado del 

cliente proporciona al usuario interfaz para solicitar servicios de 

red y el lado del servidor  es responsable de aceptar las solicitudes 

de servicio [5,10,11]  

 

En el caso de laboratorio remoto, los clientes son cada uno de los 

computadores desde donde los estudiantes se conectan de manera 

remota para realizar la práctica, y el servidor es el computador 

encargado de atender dichas solicitudes e interactuar con el 

laboratorio. La red que se utilizaría para dicha comunicación entre 

clientes y servidor es Internet. Internet utiliza el protocolo de red 

TCP/IP. Bajo este protocolo el modelo cliente servidor funciona de 

la siguiente manera [5,10,11] : 

 

● Un proceso servidor (un programa) se inicia en el computador 

servidor. Una vez iniciado notifica al computador que está 

listo para recibir solicitudes de cliente y queda a la espera de 

que un proceso cliente lo contacte. 

● Independiente del proceso de servidor, se inicia un proceso en 

el cliente, usualmente mediante una programa de aplicación de 

usuario. Entonces, una solicitud de servicio es enviada desde el 

proceso cliente al proceso  servidor a través de la red.    

● Cuando el proceso servidor ha satisfecho completamente la 

solicitud del cliente, el servidor regresa a un estado de “espera” 

y espera otra solicitud del mismo cliente o de otro. 

 

Ejemplos de servicios bajo TCP/IP son http (protocolo de 

transferencia de hipertexto), ftp (protocolo de transferencia de 

archivos), SMTP (protocolo de transferencia de correo). 

 

Los protocolos a utilizar, así como los lenguajes de programación 

del lado del cliente y del lado del servidor serán elegidos de 

acuerdo con el análisis de requerimientos del sistema durante el 

desarrollo del proyecto. 

 

4. Diseño de servidor para laboratorio remoto 
El laboratorio remoto es administrado a través de un servidor el 

cual permite el acceso y control a un laboratorio real (figura 1). 

Un alto número de laboratorios implementados en la actualidad 

utilizan desarrollos como Matlab® y Labview® de National 

Instruments [9,14]  para la administración y control remoto del 

sistema. 

 

 
 

Figura 1.  Modelo de interconexión del servidor en la 
BeagleBone 

 

En este artículo se presenta la implementación del servidor de 

bajo coste que permite gestionar los recursos físicos de un 

laboratorio real de forma remota. Para ello se describen dos 

secciones: Hardware y Software. 

 

4.1 Descripción del Hardware 
El diseño de los laboratorios remotos se fundamenta en el uso de 

microcomputadores embebidos como la BeagleBone Black. Esta 

tarjeta es un sistema que contiene un procesador ARM® AM335x 

a 1GHz CortexA8, cuenta con una memoria RAM de 512MB 

DDR3, Acelerador gráfico, puerto de video HDMI y la opción de 

realizar expansión a través de una microSD hasta de 32GB. Este 

sistema cuenta con puerto de comunicaciones Ethernet 10/100 

con conector RJ45, un puerto USB 2.0. De igual manera cuenta 

con 3 puertos de conexión que permite la entrada y salida de datos 

que comunica directamente con el procesador, facilitando la 

adquisición de datos provenientes de sensores y el control de 

actuadores como motores con los que normalmente se desarrolla 

el laboratorio remoto.  

 

Figura 2.  Sistema embebido BeagleBone Black 
 

Para el laboratorio remoto se plantea el desarrollo utilizando el 

sistema operativo angstrom el cual es de libre distribución y se 

encuentra embebido en esta tarjeta. Este minicomputador 

actualmente tiene un costo por debajo de los US$ 100, y permite 

una gestión directa con hardware externo, así la implementación 

es más sencilla y la reducción de costos es significativa.  

4.2 Descripción del Software 
El sistema operativo empleado inicia los servicios básicos para el 

desarrollo de aplicaciones. Este tipo de arquitecturas abiertas 

están diseñados para realizar las modificaciones necesarias y 

permitir que la maquina se especialice en una tarea específica; por 

lo tanto el consumo de recursos se reduce, en comparación con un 

sistema más complejo. 

 

Para la administración del sistema fueron instalados los siguientes 

servicios con el objetivo de convertir el sistema embebido en un 

servidor dedicado a la administración de laboratorio remoto 

(control y monitoreo) 

 

Servidor WEB: actualmente encontramos varios tipos de 

servidores web que se encargan de realizar la administración de 

nuestros dispositivos. El desarrollo de un laboratorio en un 

sistema embebido requiere que la aplicación que se instale, sea 

eficiente. 

Para ello se seleccionó el servidor web Lighttpd el cual es 

flexible, presenta un buen esquema en seguridad y se caracteriza 

por su velocidad. Lighttpd tiene un bajo consumo de recursos para 

el procesador, así como baja asignación en la memoria RAM lo 

que hace un sistema apropiado para la implementación en un 

laboratorio remoto. 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

453

El servidor de es software libre bajo la licencia BSD. Para este 

caso se instaló sobre el sistema operativo angstrom (LINUX) 

sobre el cual presenta alta eficiencia. 

Este servidor web nos permite alojar varios dominios en la misma 

IP, tiene soporte para PHP y phyton, los cuales son utilizados para 

el control de puertos de la BeagleBone. 

Para la instalación del servidor web basta con ejecutar el comando  

opkg install lighttpd lighttpd-module-fastcgi 

 

Para completar la funcionalidad del servidor web y ofrecer 

mejores prestaciones al laboratorio remoto se instalaron servicios 

PHP y para administración de bases de datos se utilizó MySQL. 

Con el fin poder ofrecerle al usuario del laboratorio remoto una 

realimentación de los resultados obtenidos en su práctica, se 

instaló un servicio de servidor de video streaming.  

5. Consideraciones finales 

 

El desarrollo de laboratorios remotos se ha empleado como 

estrategia en los cursos de educación a distancia relacionados con 

áreas de ingeniería. Bajo esta estrategia es posible optimizar 

recursos físicos (Laboratorios) como administrativos (personal 

que administre el laboratorio) pues un laboratorio al que se accede 

remotamente puede funcionar las 24 horas del día, los siete días a 

la semana. Así se brinda al estudiante la oportunidad de realizar 

prácticas reales desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

Este trabajo muestra las nuevas tendencias en la implementación 

de laboratorios remotos, en la cual se propone emplear sistemas 

embebidos de bajo costo. Esto es posible dado el desarrollo de 

servidores que presentan bajo consumo del procesador y de la 

memoria RAM lo que hace que sea un sistema veloz. De igual 

manera dado su eficacia, son sistemas que se ejecutan muy bien 

sobre microcomputadoras como la BeagleBone, la cual es 

utilizada en este trabajo. 
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ABSTRACT 
Programming courses of Computer Science degrees are essential 

for the professional formation of area´s students. Nevertheless, the 

low performance of students in these courses has concerned 

universities’ coordinators and educators, given that this fact may 

be related to the rise of droppings in the area´s courses. In this 

paper, we propose a method to identify students more prone to fail 

in the first programming courses taken by the students in a public 

Brazilian university´s Informatics Center. Results show that is 

possible to identify these students by gathering their results on the 

admission exams and on prerequisite courses, obtaining success 

rates above 80%. 

RESUMO 
As disciplinas de programação de cursos de Computação são 

essenciais para a formação profissional dos estudantes da área. No 

entanto, o baixo rendimento de estudantes nestas disciplinas tem 

preocupado educadores e gestores das universidades, já que este 

fato pode ainda estar relacionado ao aumento da evasão nos 

cursos da área. Neste trabalho, propomos um método de 

identificação de estudantes propensos ao fracasso nas disciplinas 

iniciais de programação de cursos do Centro de Informática de 

uma universidade pública brasileira. Resultados mostram que é 

possível identificar estes estudantes usando informações de 

desempenho na prova de ingresso e nas disciplinas pré-requisito 

com taxas de acerto superiores a 80%. 

Categories and Subject Descriptors 

H.2.8 [Database Applications]: Data Mining; I.2.1 [Artificial 
Intelligence]: Applications and Expert Systems; K.3.2 

[Computers and Education]: Computer science education. 

General Terms 

Design, Experimentation, Human Factors. 

Keywords 

Educational Data Mining, Machine Learning, Prediction, 

Students’ performance, Academic failure. 

1. INTRODUÇÃO 
Nas universidades brasileiras é comum que estudantes de cursos 

de Computação apresentem dificuldades no aprendizado de 

disciplinas de programação, acarretando aumento das taxas de 

reprovação e evasão das disciplinas da área [14]. Esse fato se 

agrava quando consideramos que essas disciplinas são essenciais 

para uma boa formação profissional do aluno da área [6], logo é 

interessante prover meios de identificar os fatores responsáveis 

pelas dificuldades dos alunos, a fim desenvolver estratégias para 

superá-las. Vários trabalhos na literatura dedicam-se neste estudo, 

tais como: [6], [8], [11], [12], [18] e [20]. 

Fatores que contribuem para um baixo rendimento e dificuldade 

em assimilar conteúdos das disciplinas de programação foram 

investigados por diversos autores, dos quais podemos destacar: 

Domínio de interpretação e compreensão de texto [7], habilidade 

de resolução de problemas [7,18], embasamento matemático 

[9,18,20] e experiência prévia em programação e computadores e 

softwares (Games, Internet, etc) [20]. Esses, entre outros fatores, 

estão diretamente relacionados com os índices de evasão e 

reprovação de disciplinas nos cursos na área de Computação [14], 

que ainda apresentam taxas de evasão acima da média, se 

comparados com cursos de outras áreas [19].  

Diante desta problemática, técnicas de Mineração de Dados 

Educacionais (Educational Data Mining, EDM) podem ser 

aplicadas com intuito de aprimorar o processo de ensino-

aprendizagem nas disciplinas de programação. EDM consiste na 

aplicação de técnicas de Mineração de Dados (Data Mining) no 

campo educacional, que por sua vez, segundo [2] é composta por 

um conjunto de metodologias com o objetivo de extrair 

conhecimentos não explícitos e não conhecidos previamente de 

um conjunto de dados. A descoberta de conhecimento possui 

grande valia em diversas situações, por exemplo, ajudando em 

tomadas de decisões de universidades [21], empresas e governos, 

baseando-se no novo conhecimento adquirido a partir da 

aplicação de técnicas de Data Mining nos dados. EDM vem 

ganhando força e popularidade entre instituições de ensino, que 

buscam melhorar a qualidade do seu ensino e desempenho de seus 

alunos. Aplicando técnicas de Data Mining, podemos analisar 

dados educacionais e buscar por padrões e relações desses dados 

com o objetivo de detectar características particulares do mesmo, 

gerando conhecimento, e a partir daí realizar previsões de 

desempenho de um estudante [1].  

Motivados pela importância das disciplinas de programação na 

formação profissional de estudantes de cursos de Computação e 

da popularização da área de EDM, propomos neste artigo um 

método para previsão de desempenho dos estudantes nas 

principais disciplinas de programação, utilizando, como base, os 

seus resultados nas provas de ingresso na instituição de ensino e, 

para alguns casos, o desempenho dos mesmos em disciplinas pré-

requisitos para as disciplinas avaliadas. A viabilidade do método é 

estudada a partir de testes feitos com um conjunto de registros de 

estudantes dos cursos de Ciência da Computação, Engenharia da 

Computação e Matemática Computacional, do Centro de 

Informática de uma universidade brasileira.  

O restante do artigo está organizado da seguinte forma: Na seção 

2, apresentam-se os trabalhos relacionados; na seção 3 descreve-

se a metodologia empregada no desenvolvimento do trabalho; os 

resultados são apresentados e discutidos na seção 4; na seção 5 
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mostram-se as conclusões e trabalhos futuros e, por fim, as 

referências utilizadas no trabalho são exibidas. 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 
A Mineração de Dados Educacionais é um campo de pesquisa 

bastante promissor e tem apresentado um grande crescimento no 

Brasil e no Mundo nos últimos anos [1]. [17] divide EDM em 

oito categorias principais, sendo uma delas, a predição de 

desempenho de alunos, que é uma das mais antigas e populares 

aplicações de Mineração de Dados Educacionais. Predição de 

desempenho de alunos pode ser aplicada por uma boa variedade 

de técnicas de Data Mining, como Redes Neurais, Redes 

Baysianas e análises de Regressão e Classificação. Além de 

possuir uma vasta aplicabilidade, desde a predição de desempenho 

acadêmico de estudantes universitários até a previsão da 

quantidade de erros um estudante irá cometer num teste [17]. 

Autores tentam entender os fatores responsáveis pelas 

dificuldades enfrentadas pelos alunos nas disciplinas de 

programação de um curso de Computação, [15] e [16] analisam as 

dificuldades enfrentadas por alunos durante a aprendizagem 

destas disciplinas, relacionando-as com diferentes metodologias 

de ensino, de modo a desenvolver um melhor ambiente de ensino 

e aprendizagem entre professores e alunos. [9] criou um projeto 

chamado “Ensino de Lógica de Programação e Estrutura de Dados 

para Alunos do Ensino Médio”, para recrutar alunos do Ensino 

Médio de escolas brasileiras, interessados em programação, com o 

objetivo de iniciar, o mais cedo possível, o contato de alunos com 

os conceitos de raciocínio lógico por meio de resolução de 

problemas utilizando algoritmos e estrutura de dados, buscando 

capacitar o aluno com as habilidades necessárias na programação 

e motivá-lo a continuar na área, consequentemente, diminuindo a 

quantidade de evasão e reprovação em disciplinas de Programação 

no futuro.  

Usando técnicas de Data Mining, como Árvores de Classificação 

e Regressão, [13] analisa dados sociais, demográficos e do 

ambiente de estudo de estudantes da disciplina de Sistemas de 

Informações da Open Polytechnic of New Zealand entre os anos 

de 2006 e 2009, a fim de detectar quais fatores são os mais 

importantes, entre os demais, para caracterizar um aluno de 

sucesso (que será aprovado na disciplina) ou de insucesso (que 

será reprovado na disciplina). Ele conclui que a etnia, o curso 

(Administração ou Ciências Aplicadas, cursos avaliados em seu 

estudo) e o semestre que o curso foi oferecido, são os principais 

fatores para a previsão de alunos que obterão sucesso na 

disciplina. Alguns trabalhos de EDM vêm sendo aplicados em 

cursos de Computação, como forma de previsão de desempenho 

de alunos. [4] analisam a possibilidade de predição de 

desempenho de alunos do primeiro período nas disciplinas de 

cálculo, com base no seu desempenho no vestibular. Os autores 

argumentam que essas informações possuem grande valor 

acadêmico, já que o fracasso nas disciplinas iniciais do curso está 

muitas vezes relacionado com o aumento nas taxas de evasão nos 

cursos. [3] também propõem um classificador para analisar as 

notas de alunos nos cursos de Computação, com base em dados 

sociais, econômicos e de desempenho no ensino médio, usando o 

classificador Naive Bayes. 

3. METODOLOGIA 

3.1 Obtenção dos dados e pré-processamento 
Os dados utilizados neste trabalho foram obtidos através da 

Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e contêm registros 

anônimos de alunos dos três cursos de graduação (Ciência da 

Computação, Engenharia da Computação e Matemática 

Computacional) do Centro de Informática, da mesma instituição, 

do ano de 1995 até 2014. Os registros são compostos de 

informações de desempenho dos alunos nas matérias do vestibular 

e as suas notas em todas as disciplinas cursadas (Neste trabalho só 

são analisadas as disciplinas de programação). Como as 

informações foram obtidas em tabelas separadas, fez-se necessária 

uma etapa de pré-processamento, na qual se utilizaram as 

ferramentas Pentaho e PostgreSQL para combinar as informações 

a fim de utiliza-las na ferramenta Weka, introduzida na Seção 3.3.  

A Tabela 2 contém informações de todos os alunos que 

ingressaram na universidade no período descrito e a Tabela 3 

contém informações das disciplinas cursadas pelos alunos, bem 

como a sua situação final na disciplina (Reprovado, Aprovado, 

Interrompido ou Reprovação por Falta). Neste trabalho não foram 

consideradas instâncias de alunos que interromperam a disciplina 

ou reprovaram por falta. O cruzamento das informações das 

tabelas foi realizado de acordo com a matrícula do aluno, com 

propósito de agrupar em um só conjunto de dados, todas as 

informações necessárias para o processamento pela ferramenta de 

Data Mining. Ao término desta etapa, realizou-se outra etapa com 

intuito de identificar a presença de ruídos e ausência de 

informações importantes. Instâncias que apresentaram algumas 

destas características foram eliminadas. O número total de 

instâncias resultantes para cada teste é apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Resultados obtidos na previsão de desempenho na 
disciplina “Introdução a Programação” 

Disciplina 

Instâncias da 
classe 

“Insucesso” 

Instâncias da 
classe 

“Sucesso” 

Introdução a Programação 212 846 

Linguagem de Programação 

I 143 739 

Linguagem de Programação 

II 94 514 

Estruturas de Dados 51 167 

 

3.2 Modelo proposto 
Neste trabalho, propomos um modelo para identificar, 

precocemente, alunos propensos ao insucesso nas disciplinas de 

programação em cursos de Computação. Utiliza-se como base 

para construção do método, o fluxograma dos cursos de 

Computação avaliados, mas espera-se que o mesmo possa ser 

adaptado a cursos de outras instituições de ensino com alguns 

ajustes. Realizamos a previsão de desempenho dos alunos em 
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quatro disciplinas obrigatórias dos três primeiros períodos do 

curso, são elas: “Introdução da Programação”, “Linguagem de 

Programação I”, “Linguagem de Programação II” e “Estruturas de 

Dados”. Acreditamos que a identificação precoce dos estudantes 

propensos a insucesso nestas disciplinas auxilie professores e 

coordenadores de curso no desenvolvimento de ações que visem 

reduzir a quantidade de reprovações e, possivelmente, evasão por 

fracasso nas disciplinas iniciais, ajudando a aprimorar os sistemas 

de ensino das universidades.  

A situação do aluno nas disciplinas (classe) é definida a partir da 

sua média final. Alunos que obtiveram nota menor que 5,0 (nota 

mínima para aprovação em uma disciplina na instituição) são 

considerados como sendo da classe “Insucesso” e os alunos que 

alcançaram pelo menos 5,0 são considerados da classe “Sucesso”. 

As informações utilizadas como atributos de entrada para o 

problema de classificação diferem-se de acordo com a disciplina 

analisada, pois elas são ministradas em períodos diferentes do 

curso. A Tabela 2 mostra os atributos de entrada para as 

classificações em cada uma das disciplinas. 

 

Tabela 2. Atributos de entrada para as tarefas de classificação 

Disciplina Atributos de Entrada 

Introdução a 

Programação 

Desempenho nas disciplinas (Matemática, 

Física, Química, Biologia, Geografia, 

História, Comunicação e Expressão e 

Língua Estrangeira) da prova de ingresso 

na instituição (decimal) 

Linguagem de 

Programação I 

Desempenho nas disciplinas da prova de 

ingresso na instituição (decimal), reprovou 

algum pré-requisito (booleano) e nota pré-

requisito (decimal) 

Linguagem de 

Programação II 

Desempenho nas disciplinas da prova de 

ingresso na instituição (decimal), reprovou 

algum pré-requisito (booleano), nota pré-

requisito I (decimal), nota pré-requisito II 

(decimal) 

Estruturas de 

Dados 

Desempenho nas disciplinas da prova de 

ingresso na instituição (decimal), reprovou 

algum pré-requisito (booleano), nota pré-

requisito I (decimal), nota pré-requisito II 

(decimal) 

 

3.3 Avaliação do modelo 
Para estudar a viabilidade do método proposto na previsão de 

desempenho dos alunos dos cursos de Computação foram 

realizados diversos testes na ferramenta Weka, que possui uma 

coleção de algoritmos de aprendizagem de máquina 

implementados e permite que os resultados obtidos com os vários 

métodos sejam facilmente explorados e comparados, 

possibilitando que os algoritmos mais adequados sejam definidos 

para o problema [10]. 

Selecionaram-se quatro algoritmos de aprendizagem de máquina 

distintos: IBk, RandomForest (RF), BayesNET (BNet) e 

MultilayerPerceptron (MLP) e, para cada um deles, buscou-se, 

por tentativa e teste, encontrar o conjunto de parâmetros que 

produzisse os melhores resultados. Em ambos os casos a divisão 

entre conjunto de treinamento e testes foi feita a partir de 

Validação Cruzada (do Inglês Cross Validation) com 10 folds. 

Nesta abordagem o conjunto de dados original é dividido em k 

subgrupos disjuntos (folds), onde para k-1 subgrupos é feito o 

treinamento do modelo, que é testado com o subconjunto restante. 

O processo é repetido usando-se subconjuntos diferentes para 

treinamento e teste, até completar k repetições. Ao término dos 

testes, calcula-se a média das taxas de acerto e erro de todos os 

testes. Com o intuito de se obter resultados mais consistentes nos 

testes, realizou-se uma etapa de pré-processamento no conjunto de 

dados a fim de balanceá-lo, dado que a quantidade de instâncias 

da classe “Sucesso” era bem maior que as da classe “Insucesso” 

(Ver Tabela 1) Aplicou-se o filtro SMOTE [5] para realizar o 

balanceamento. 

Como forma de avaliação dos métodos utilizou-se a acurácia 

(número de instâncias classificadas corretamente) e as taxas de 

verdadeiros positivos (VP) e verdadeiros negativos (VN), já que a 

primeira métrica, quando usada isoladamente, pode não nos dar 

informações consistentes sobre o desempenho dos classificadores. 

Tanto os VP quanto os VN são classificações corretas e indicam 

as porcentagens de classificações corretas de estudantes que 

reprovaram nas disciplinas e a classificações corretas de 

estudantes que foram aprovados nas disciplinas, respectivamente. 

As taxas de falsos negativos (FN) e falsos positivos (FP) são 

complementares as medidas de VP e FP, respectivamente, e serão 

omitidas dos resultados por questão de simplicidade. 

No intervalo de tempo dos dados obtidos para testes, a UFPB 

utilizou dois sistemas de ingresso diferentes (PSS e ENEM), 

sendo o segundo deles mais recente (datando do ano de 2011), 

assim tem-se um número reduzido de registros. Dessa maneira, os 

testes detalhados foram realizados com os registros do sistema de 

ingresso PSS e os registros da forma de ingresso ENEM foram 

utilizados para corroborar os resultados obtidos nos testes.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Nesta seção apresentamos os resultados dos testes de classificação 

dos estudantes na ferramenta Weka, para as disciplinas avaliadas. 

O primeiro teste de predição de sucesso foi realizado para a 

disciplina Introdução a Programação, ministrada no primeiro 

semestre dos cursos, utilizando os atributos de entrada descritos 

na Tabela 2, cujos resultados podem ser vistos na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Resultados obtidos na previsão de desempenho  na 
disciplina “Introdução a Programação” 

Métrica/ 
Algoritmo 

IBk RF BNet MLP 

Acurácia 81,9% 82,9% 74,2% 73,1% 

Verdadeiros 

Positivos (VP) 

93,6% 81,8% 70,1% 72% 

Verdadeiros 

Negativos (VN) 

73,2% 83,8% 77,2% 74% 

A partir dos resultados mostrados na Tabela 3, vemos que os 

classificadores produziram bons resultados, sempre com acurácias 

e taxas de VP e VN superiores a 70%. Dentre os algoritmos 

testados, o RandomForest obteve acurácia próxima a 83%, com 

taxas de VP e VN a 81%, porém o algoritmo que obteve melhor 

taxa de classificação de VP foi o IBk, com resultados superiores a 

93%. A classificação de VP positivos é importante, pois 

representa os alunos que provavelmente terão insucesso na 
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disciplina, então a sua identificação é primordial para que ações 

sejam tomadas de forma a minimizar os índices de reprovação nas 

disciplinas.  

O segundo experimento realizado consistiu na predição de 

desempenho de alunos na disciplina Linguagem de Programação 

I, que é ministrada no segundo semestre dos cursos. Os resultados 

dos testes realizados são mostrados na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Resultados obtidos na previsão de desempenho  na 
disciplina “Linguagem de Programação I” 

Métrica/ 
Algoritmo 

IBk RF BNet MLP 

Acurácia 81,8% 83,05% 72,8% 74.2% 

Verdadeiros 

Positivos (VP) 
89% 76% 67,4% 66,2% 

Verdadeiros 

Negativos (VN) 
77,7% 87,1% 76% 78,9% 

 

Verificamos na Tabela 4 que os resultados produzidos pelas 

classificações também foram bons, com acurácia de até 83% no 

melhor algoritmo testado. Nesta classificação, além das notas da 

prova de ingresso, consideram-se informações do desempenho do 

aluno na disciplina pré-requisito. As taxas de VP alcançam 89% 

quando utilizado o algoritmo IBk. No terceiro experimento, a 

predição de desempenho foi realizada para o conjunto de alunos na 

disciplina de Linguagem de Programação II, ministrada no terceiro 

período do curso. Os resultados desse experimento encontram-se 

na Tabela 5.  

 

Tabela 5. Resultados obtidos na previsão de desempenho  na 
disciplina “Linguagem de Programação II” 

Métrica/ 
Algoritmo 

IBk RF BNet MLP 

Acurácia 77,6% 84,7% 72% 75,9% 

Verdadeiros 

Positivos (VP) 
87,6% 75,9% 66% 67,7% 

Verdadeiros 

Negativos (VN) 
72,2% 89,5% 75,3% 80,4% 

 

Pelos resultados da Tabela 5, podemos ver que os algoritmos 

também obtiveram bons resultados, com acurácia sempre acima de 

dos 71%, e taxas de VP variando entre 66% à 87,6% e VN 

variando entre 72,2% e 89,5%. Dos quatro algoritmos, podemos 

destacar, novamente, o IBk, que obteve 87,6% de taxa de VP, e 

como já explicado anteriormente, o conhecimento gerado pelos 

resultados do VP nos traz um maior conhecimento a fim de 

minimizar índices de reprovação e evasão. Outro ponto positivo 

do algoritmo IBk, é que o mesmo conseguiu obter um bom 

resultado, mesmo com outros dois algoritmos (BayesNET e 

Multilayer Perceptron) obtendo resultados não tão bons, na casa 

dos 66% a 68%, mostrando que o IBk foi muito superior aos 

outros, para essa situação. Destaca-se também o algoritmo 

RandomForest que alcançou a maior acurácia (84,7%), apesar de 

menor taxa de VP. 

O último experimento realizado levou em consideração o 

desempenho dos alunos na disciplina “Estrutura de Dados”. Na 

Tabela 6, verifica-se o desempenho dos algoritmos testados, que 

produziram acurácias sempre superiores a 73%, sendo o 

RandomForest o que obteve a melhor acurácia (81.25%) e o IBk 

aquele que obteve melhor taxa na classificação de VP. 

 

Tabela 6. Resultados obtidos na previsão de desempenho  na 
disciplina “Estruturas de Dados” 

Métrica/ 
Algoritmo 

IBk RF BNet MLP 

Acurácia 79,6% 81,2% 75% 73,7% 

Verdadeiros 

Positivos (VP) 
89,5% 84,3% 77% 78,4% 

Verdadeiros 

Negativos (VN) 
69,5% 78,4% 72,5% 69,5% 

 

Através dos resultados apresentados, podemos concluir que o 

algoritmo IBk foi o que produziu os melhores resultados, 

destacando-se entre os demais. Possuindo resultados sempre 

superiores a 87,6% nas taxas de VP, entre os quatro testes 

realizados. Assim, apontando uma boa qualidade dos testes 

realizados e do modelo utilizado quanto a capacidade de prever o 

desempenho dos estudantes em disciplinas de programação. 

Como contribuição, temos que, em posse do modelo de previsão 

apresentado, as tomadas de decisões tanto de professores como de 

coordenadores serão facilitadas, pois, com a análise realizada, os 

docentes terão uma previsão dos alunos propensos a falhar numa 

disciplina, de modo que possam tomar ações educativas prévias a 

fim de reverter o possível insucesso do mesmo na disciplina e, 

consequentemente, ajudar a diminuir os índices de reprovação e 

evasão em disciplinas de programação. 

Como forma de validação dos resultados obtidos com o conjunto 

de dados de alunos provenientes da primeira forma de ingresso 

(PSS), realizaram-se experimentos similares com o conjunto de 

alunos provenientes do ENEM e os resultados obtidos ficaram 

bem próximos dos do primeiro teste. Isso sugere que o nosso 

método pode ser utilizado para várias formas de ingresso, não só 

as utilizadas neste artigo, bem como para diferentes tipos de 

cursos de graduação, desde que o mesmo apresente as disciplinas 

do exame de admissão referenciando disciplinas básicas do ensino 

médio.  

5. CONCLUSÃO 
Apresentamos neste trabalho um método para identificação de 

estudantes propensos a reprovação nas disciplinas de programação 

dos cursos de Computação. Utilizaram-se como forma de 

validação do método, registros de estudantes dos três cursos de 

graduação do Centro de Informática, da UFPB. Os resultados 

obtidos com classificadores populares na ferramenta Weka 

atestaram a viabilidade das predições realizadas. Esperamos que 

os resultados obtidos neste trabalho possam ser usados no 

planejamento de estratégias para reduzir o problema da 

reprovação nas disciplinas de programação e, consequentemente, 

reduzir os índices de evasão na área que são influenciados pelas 

reprovações. Como trabalho futuro, pretendemos utilizar dados 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

458

socioeconômicos dos alunos juntamente com as informações de 

desempenho do vestibular e disciplinas, na tentativa de criar um 

modelo mais robusto de classificação de estudantes.  
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ABSTRACT 
Educators have been concerned about the high dropout rates in 

higher education in Brazil, responsible for social and economic 

losses to the country. This problem is more evident in Computer 

courses where dropout rates are even higher. In this paper, we 

propose a method for identifying students with risk of dropout 

from the analysis of the admission test scores and the grades of 

the first semester of the course. The results show that the potential 

dropout students can be identified with success rates of up to 

86.9%. Thus, we believe that this is a viable approach to help 

teachers actions aimed at the reduction of dropout rates. 

RESUMO 
Educadores têm se preocupado com os altos índices de evasão nos 

cursos superiores no Brasil, responsáveis por perdas sociais e 

econômicas ao país. Esse problema é mais evidente nos cursos de 

Computação, onde os índices de evasão são ainda maiores. Neste 

trabalho, propõe-se um método para a identificação de estudantes 

com risco de evasão a partir da análise das notas obtidas pelos 

estudantes na prova de ingresso na instituição e nas disciplinas do 

primeiro semestre do curso. Os resultados obtidos mostram que os 

potenciais alunos evadidos podem ser identificados com taxas de 

acerto de até 86,9%. Dessa maneira, acredita-se que esta é uma 

abordagem viável para auxiliar ações docentes que visem a 

diminuição dos índices de evasão. 

Categories and Subject Descriptors 
H.2.8 [Database Applications]: Data Mining; I.2.1 [Artificial 
Intelligence]: Applications and Expert Systems; K.3.2 

[Computers and Education]: Computer science education. 

General Terms 
Design, Experimentation, Human Factors. 

Keywords 
Educational Data Mining, Machine Learning, Prediction, College 

dropout, Dropout prevention. 

1. INTRODUÇÃO 
Os altos índices de evasão nos cursos superiores do Brasil sejam 

nos sistemas de ensino públicos ou privados, têm preocupado 

educadores. Este problema é responsável por importantes perdas 

sociais, acadêmicas e econômicas. No entanto, a evasão não é um 

problema que se restringe ao Brasil e afeta diversas instituições 

em todo o mundo. A busca de causas e soluções para o problema 

é objeto de estudo de muitos trabalhos e pesquisas em geral [1], 

[20]. 

Segundo Silva Filho et al. [20], instituições de ensino superior e 

seus alunos dão como principal justificativa para a evasão a falta 

de recursos financeiros, que impedem a continuidade do curso, 

porém esta não é a única causa. Os principais fatores, na maior 

parte das vezes, estão relacionados à questões acadêmicas, 

expectativas do aluno em relação a formação e integração do 

estudante com a instituição. Barroso e Falcão [4] discutem em seu 

trabalho realizado no curso de Física da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ), que a evasão destes alunos também pode 

estar associada ao fracasso nas disciplinas iniciais, seja por 

dificuldades prévias de conteúdo ou por dificuldades de 

relacionamento com os colegas e instituição. As autoras discutem 

que este tipo de evasão pode ser evitado por uma atuação docente 

bem planejada. 

Em todo o mundo, a taxa de evasão no primeiro ano do curso é de 

duas a três vezes maior do que nos anos seguintes [20], logo, é 

importante o desenvolvimento de ferramentas para identificar 

precocemente os estudantes com risco de evasão, evitando-a, 

antes que ocorra de fato. Usando dados passados, é possível traçar 

o perfil de estudantes antigos, que não foram bem sucedidos na 

Universidade, permitindo que estudantes com perfis semelhantes 

sejam identificados e acompanhados prematuramente [19]. O uso 

de métodos computacionais pode auxiliar a identificação destes 

estudantes. 

A Mineração de Dados Educacionais (do Inglês, Educational 

Data Mining, EDM) é uma área de pesquisa que tem como foco o 
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desenvolvimento de métodos para explorar conjuntos de dados 

coletados de ambientes educacionais [3]. A utilização destes 

métodos possibilita o melhor entendimento dos estudantes e do 

cenário em que eles aprendem [2]. A EDM consiste na aplicação 

de técnicas de Mineração de Dados (do Inglês, Data Mining, DM) 

no âmbito educacional. A DM é a aplicação de algoritmos 

específicos para extração de padrões de conjunto de dados e é 

uma etapa do processo global de Descoberta de Conhecimento em 

Banco de Dados (do Inglês, Knowledge Discovery in Databases, 

KDD), cujo objetivo é a descoberta de conhecimento útil em 

dados [10].  

A Predição é uma das técnicas mais populares de EDM e tem 

como objetivo o desenvolvimento de modelos que permitam 

inferir um único aspecto dos dados (variável preditiva), a partir da 

combinação de outros aspectos (variáveis preditoras) [2]. Um 

modelo de classificação (classificador) é um mapeamento de 

instâncias para classes [9]. Alguns modelos produzem como saída 

valores contínuos (numéricos) e outros produzem valores 

discretos (rótulos de classe). Em EDM, os aspectos inferidos são 

normalmente desempenho e notas dos alunos [16]. Diversos 

métodos de aprendizagem de máquina foram aplicados na 

predição do desempenho de estudantes, que consiste em umas das 

mais antigas aplicações de DM na educação. 

As áreas de Ciências, Matemática e Computação apresentam taxas 

de evasão consideravelmente acima da média de outros cursos 

[20]. Em razão disto é fundamental que docentes dos cursos 

destas áreas tenham auxílio de métodos e ferramentas para 

identificação precoce dos estudantes com risco de evasão, de 

forma a facilitar o direcionamento de ações para evitar o 

problema. Apresenta-se neste trabalho uma estratégia de apoio aos 

docentes na detecção precoce de estudantes de computação, com 

risco de evasão, baseada nas suas notas obtidas nas matérias do 

vestibular e nas disciplinas do primeiro semestre do curso. Para 

estudar a viabilidade do modelo na predição da situação final dos 

estudantes, utilizam-se dados do histórico de alunos do curso de 

Ciência da Computação, da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB). Este trabalho está organizado da seguinte forma: Na 

seção 2 apresentam-se os trabalhos relacionados; Na seção 3 

discute-se a metodologia aplicada; Na seção 4, os resultados 

obtidos são mostrados e, por fim, na seção 5, expõem-se as 

conclusões e trabalhos futuros. 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 
A alta disponibilidade de informações relacionadas ao 

desempenho de estudantes em cursos à distância (EaD) cria um 

campo profícuo para a aplicação de técnicas de EDM [11]. Vários 

autores se empenham na busca de alternativas para a previsão de 

desempenho de estudantes, identificando possíveis propensos a 

evasão e contribuindo com os sistemas de ensino no combate do 

problema. Kotsiantis et al. [14] utilizaram técnicas de 

aprendizagem de máquina para predição de estudantes com alta 

probabilidade de evasão em um curso de informática à distância. 

Os autores avaliaram a acurácia da predição em dois momentos. 

Utilizando dados sociais dos alunos e notas de avaliações até o 

meio do período, os autores obtiveram precisão de até 63% e 

83%, respectivamente. Romero et al. [17] realizaram 

experimentos, com dados de alunos de vários cursos à distância, 

para avaliar a eficiência e utilidade dos algoritmos de classificação 

na predição das notas finais, baseado em estatísticas de uso do 

sistema pelos alunos. Nos testes realizados, os melhores 

algoritmos resultaram em taxas de acerto próximas a 60%. 

A popularização da modalidade de ensino à distância no Brasil 

favoreceu à pratica de DM em ambientes educacionais [3]. 

Gottardo et al. [12] investigaram a possibilidade de aplicação de 

técnicas de Mineração de Dados para previsão de desempenho de 

alunos no Moodle, a partir de diversos dados de acesso ao 

sistema. Através do uso de vários algoritmos de aprendizagem de 

máquina, os autores concluíram que é possível prever o 

desempenho dos mesmos com precisão superior a 74%. Santos et 

al. [18] aplicaram técnicas de Mineração de Dados para identificar 

estudantes com risco de reprovação na disciplina de Introdução à 

Arquitetura de Computadores, a partir o resultado das avaliações 

somativas, realizadas no decorrer do curso. As classificações 

corretas chegaram a 69%. 

Diversos trabalhos de EDM também foram aplicados em 

ambientes educacionais presenciais. Dekker et al. [8] 

consideraram em seu estudo dados da educação pré-universitária e 

notas dos primeiros anos da universidade, de alunos do curso de 

Engenharia Elétrica, da Universidade de Eindhover, para predizer 

a evasão de estudantes. Utilizando classificadores populares da 

ferramenta Weka, os autores obtiveram taxas de acerto entre 75% 

e 80%.  

Baradwaj e Pal [6] conduziram um estudo para auxiliar 

professores do curso de Computação, na divisão de alunos em 

grupos, conforme previsão de desempenho, utilizando um método 

de classificação bayesiana, com base em dados socioeconômicos e 

notas do ensino médio de alunos anteriores. Os autores 

constataram a relação entre esses dados e a nota final obtida pelo 

aluno no curso. Baradwaj e Pal [5] aplicaram técnicas de DM em 

dados de alunos de pós-graduação em Computação, com 

finalidade de predizer as notas do final do semestre. Foram 

utilizadas informações de frequência, notas de testes, seminários e 

atividades, de semestres anteriores cursados pelos alunos, como 

atributos de entrada. Os autores definiram um conjunto de regras, 

a partir de uma árvore de decisão, para classificar os estudantes de 

acordo com o desempenho esperado.  

Manhães et al. [15] utilizaram as primeiras notas dos alunos 

calouros do curso de Engenharia Civil, da UFRJ, para previsão 

daqueles com risco de evasão. Os autores obtiveram acurácias de 

até 80% na classificação dos alunos. Brito et al. [7] propuseram 

um método para predição de desempenho dos alunos do primeiro 

período, do curso de Ciência da Computação, da UFPB, baseado 

nas notas de ingresso na instituição. Com o uso de classificadores, 

os autores alcançaram taxas de acerto de até 75%. 

3. SELEÇÃO DOS DADOS 
Neste estudo, foram utilizados dados do histórico de alunos do 

curso de Bacharelado em Ciência da Computação, da UFPB. Os 

dados foram fornecidos pela Superintendência de Tecnologia da 

Informação (STI) da universidade e contêm registros das notas do 

vestibular e do histórico de alunos do ano de 2001 até 2013. Os 

registros apresentam apenas dados de alunos com matriculas 

inativas, isto é, que concluíram ou abandonaram o curso. O aluno 

é considerado concluinte se foi aprovado em todas as disciplinas 

do curso, no prazo máximo determinado (seis anos). Considera-se 

um aluno evadido caso não efetue matrícula em disciplinas, nem 

realize trancamento total do curso, durante dos períodos letivos 

consecutivos, ou caso não tenha concluído o curso no prazo 

máximo estabelecido. 

O curso dispôs de três matrizes curriculares diferentes nos anos 

compreendidos entre 2001 e 2013, porém, com pequenas 
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mudanças em relação às disciplinas iniciais do curso, a 

equiparação dos fluxogramas foi possível. Foram consideradas as 

cinco disciplinas cursadas no primeiro período, em comum aos 

três currículos: “Física Aplicada a Computação I”, “Cálculo 

Integral de Diferencial I”, “Cálculo Vetorial e Geometria 

Analítica I”, “Introdução à Programação” e “Introdução ao 

Computador” e as oito matérias presentes na prova de ingresso da 

instituição até o ano de 2013, conhecida como Vestibular: 

“Comunicação e Expressão”, “Língua estrangeira”, “História”, 

“Geografia”, “Matemática”, “Biologia”, “Física” e “Química”. 

Registros de estudantes com ausência de alguma destas 

informações foram eliminados. Ao todo, restaram registros de 

406estudantes. A Tabela 1 mostra a divisão desses estudantes, de 

acordo com o a sua situação final no curso (classe). 

Tabela 1. Divisão de registros por classe. 

Classe Número de instâncias 

Evadido 184 

Concluinte 222 

As notas obtidas pelos estudantes nas disciplinas do vestibular 

podem variar de 0 a 1000, enquanto as notas das disciplinas do 

curso podem variar de 0 a 10. O sistema da UFPB considera as 

notas de alunos reprovados por falta como 0, desta maneira, estes 

registros foram mantidos. As notas das cinco disciplinas do 

primeiro semestre do curso foram utilizadas como variáveis de 

entrada para os algoritmos de classificação e a variável de saída 

(classe) é a situação final do aluno no curso e só pode assumir 

dois valores: ‘concluinte’ ou ‘evadido’. Para verificar a eficiência 

e viabilidade da predição dos estudantes com risco de evasão, com 

base no desempenho no vestibular e nas disciplinas iniciais, foram 

realizados testes com algoritmos de classificação, conforme 

discutido na seção seguinte.  

4. TESTES E DISCUSSÃO DE 
RESULTADOS 
A fim de atestar a viabilidade das previsões de evasão dos 

estudantes, realizaram-se testes de classificação no conjunto 

apresentado na seção anterior. Fez-se uso de algoritmos populares 

de aprendizagem de máquina, na ferramenta Weka, que apresenta 

uma coleção destes algoritmos, além de ferramentas de pré-

processamento, permitindo que usuários comparem diferentes 

métodos e identifiquem os mais adequados ao problema [21]. Para 

tal, utilizou-se a interface Explorer, que permite a utilização de 

todos os recursos do software facilmente. Cada registro dos 

estudantes é representado pelo conjunto de atributos (notas 

individuais) e a sua classe relacionada (concluinte ou evadido).  

Primeiramente, verificaram-se quais os atributos mais relevantes 

para a classificação, quanto ao seu ganho de informação. As notas 

das disciplinas do primeiro período do curso foram as mais 

relevantes, na seguinte ordem: “Introdução a Programação”, 

“Cálculo Vetorial e Geometria Analítica I”, “Cálculo Integral de 

Diferencial I”, “Física Aplicada a Computação I” e “Introdução 

ao Computador”, seguidas pelas notas das matérias exatas do 

vestibular: “Física”, “Química” e “Matemática” e, por fim, as 

matérias “Biologia” e “Geografia”. As matérias “História”, 

“Língua Estrangeira” e “Comunicação e expressão” não foram 

relevantes para a classificação dos estudantes quanto a sua 

situação no curso. Em seguida foi realizada uma etapa de pré-

processamento, com a finalidade de melhorar a eficiência dos 

algoritmos na predição da situação final dos estudantes: Os 

atributos de entrada (notas) foram discretizados, isto é, divididos 

em conjuntos finitos de estados. Frequentemente há uma melhora 

nos resultados dos algoritmos, quando se utilizam atributos 

discretos, mesmo naqueles capazes de utilizar dados numéricos 

[21]. A discretização foi feita por meio da aplicação do filtro 

supervisionado Discretize. 

Terminada a etapa de pré-processamento, iniciaram-se os testes 

com os algoritmos. A ferramenta Weka divide os algoritmos de 

aprendizagem de máquina em oito categorias distintas, sendo uma 

delas específica para classificação multi-instância, o que não é o 

nosso propósito. Dessa forma optamos por selecionar o melhor 

algoritmo de cada uma das sete categorias restantes, alterando os 

parâmetros dos algoritmos por tentativa e teste, visando encontrar 

o conjunto de parâmetros que produzisse os melhores resultados. 

Após a etapa de testes, selecionamos os algoritmos: NaiveBayes, 
do grupo dos classificadores Bayesianos; J48, integrante das 

árvores de classificação; AdaBoostM1, pertencente aos 

algoritmos de Meta-aprendizagem; SimpleLogistic, parte das 
funções matemáticas; IBk, membro dos Classificadores 

Preguiçosos; DecisionTable, dos classificadores baseados em 

regra e VFI, da classe de classificadores Miscellaneous. Em todos 

os testes, a divisão entre o conjunto de treinamento e o conjunto 

de testes foi feita através de Validação Cruzada (CrossValidation) 

com o número de 10 folds, padrão na ferramenta Weka. Nesta 

abordagem os algoritmos são executados 10 vezes, utilizando a 

proporção de 90% do conjunto para treinamento e 10% para 

testes. Em cada execução são utilizados segmentos distintos para 

treinamento e teste [7].  

Como medida de desempenho dos algoritmos na tarefa de 

classificação, utiliza-se o total de instâncias classificadas 

corretamente (acurácia) e as taxas de estudantes evadidos 

classificados corretamente e incorretamente (verdadeiros positivos 

e falsos negativos, respectivamente), e estudantes concluintes 

classificados corretamente e incorretamente (verdadeiros 

negativos e falsos positivos, respectivamente). A Tabela 2 exibe 

as quatro possíveis saídas para o problema de classificação de 

duas classes, de acordo com o valor real e o predito. 

Tabela 2. Saídas possíveis para a classificação. 

 
Evadido 
(Predito) 

Concluinte 
(Predito) 

Evadido (Real) 
Verdadeiro 

Positivo (VP) 

Falso Negativo 

(FN) 

Concluinte 
(Real) 

Falso Positivo 

(FP) 

Verdadeiro 

Negativo (VN) 

Os resultados dos testes são mostrados na Tabela 3. Como forma 

de ampliar a análise dos resultados, utiliza-se a curva de 

características de operação do receptor (do Inglês, receiver 

operating characteristics, ROC). Esta curva é usada para 

visualizar, organizar e selecionar classificadores baseados no seu 

desempenho e é capaz de fornecer uma medida mais rica do 

desempenho de classificação, se comparado a medidas escalares 

[9]. O gráfico ROC descreve a relação entre o benefício 

(verdadeiros positivos) e o custo (falsos positivos). A curva dos 

algoritmos de melhor desempenho se sobrepõe as dos outros 

menos eficientes.  
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Tabela 3. Resultado das Execuções dos Algoritmos. 

 NaiveBayes J48 
Ada 

BoostM1 
Simple 
Logistic 

IBk 
Decision 

Table 
VFI 

Acurácia 85,7% 84,0 % 85,7% 85% 85,9% 86,9% 86,2% 

Taxa de VP 82,9% 82,4% 85,1% 83,3% 84,2% 86,5% 82,9% 

Taxa de FN 17,1% 17,6% 14,9% 16,7% 15,8% 13,5% 17,1% 

Taxa de VN 89,1% 85,9% 86,4% 87,0% 88,0% 87,5% 90,2% 

Taxa de FP 10,9% 14,1% 13,6% 13,0% 12,0% 12,5% 9,8% 

 

Observa-se, na Tabela 3, que a acurácia da classificação dos 

alunos se manteve superior a 84% em todos os algoritmos, sendo 

o DecisionTable o que obteve o melhor resultado (86,9%). A 

classificação correta dos estudantes com potencial de evasão é 

mais importante do que a dos prováveis concluintes, já que são 

estes estudantes que necessitam de suporte docente adequado para 

que não abandonem a universidade por insucesso nas disciplinas. 

Desta forma, é fundamental observar as taxas de estudantes 

evadidos classificados corretamente (verdadeiros positivos) como 

fator de eficiência dos algoritmos. Para este critério, a menor taxa 

de acerto na classificação destes estudantes foi de 82,4%, no 

algoritmo J48. Estudantes evadidos foram identificados com taxas 

de acerto de até 86,5%, no algoritmo DecisionTable. A taxa de FP 

é menos relevante do que a taxa de FN. Mesmo assim, a taxa de 

FP foi menor em todos os algoritmos, ficando abaixo dos 14,1%, 

atestando a eficiência do método na detecção dos estudantes 

concluintes. A Figura 1 mostra as curvas ROC dos métodos de 

aprendizagem de máquina utilizados nos testes. Também se exibe 

a curva que representa a estratégia de adivinhação randômica de 

uma classe, como forma de comparação dos resultados. Na curva 

ROC, o eixo horizontal representa a especificidade do algoritmo, 

isto é, a proporção de FP e o eixo vertical representa a sua 

sensibilidade, que consiste na taxa de VP. Analisando as curvas 

dos algoritmos, verifica-se que os algoritmos utilizados 

produziram bons resultados na classificação. Entretanto, a 

semelhança entre as curvas dificulta a comparação dos diferentes 

algoritmos, desta forma é interessante dispor de outros meios de 

comparação. 

 

 
Figura 1.  Curvas ROC dos classificadores testados. 

 

Um método comum para comparar diferentes classificadores é 

utilizar a área sob as curvas ROC (do Inglês, área under the 

curve, AUC). A área varia de 0 a 1, porém deve-se considerar que 

0,5 corresponde a AUC do classificador randômico, então valores 

menores que este não são considerados. Classificadores que 

possuem maiores AUC apresentam, em média, melhor 

desempenho na classificação [9]. Em relação às AUC dos 

classificadores, temos os seguintes resultados (do melhor para o 

pior): NaiveBayes – 0,918; IBk – 0,917; VFI – 0,913; 

AdaBoostM1 – 0,911; SimpleLogistic – 0,905; DecisionTable – 

0,901 e J48 – 0,853. Para esta métrica, o classificador NaiveBayes 

obteve os melhores resultados. Os classificadores Ibk e 

AdaBoostM1 tiveram resultados muito próximos e igualmente 

bons. AUC com valores entre 0,8 e 0,9 indicam excelentes 

classificações e acima de 0,9 apontam classificações 

extraordinárias [13]. Desta forma, analisando as AUC dos 

classificadores, conclui-se que os resultados obtidos pelos 
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classificadores foram bastante satisfatórios na identificação de 

estudantes com risco de evasão. 

Vale ressaltar que muitas vezes estudantes com bom rendimento 

optam pela desistência do curso por outros fatores, como falta 

identificação com a área e falta de perspectiva em relação à 

carreira profissional no setor [4, 20]. Do mesmo modo, é possível 

que estudantes com baixo desempenho concluam o curso. A 

identificação destes estudantes baseada nas suas notas foge ao 

propósito deste trabalho. 

5. CONCLUSÕES E TRABALHOS 
FUTUROS 
A evasão de estudantes é um sério problema enfrentado pelas 

instituições de ensino superior. A identificação precoce de 

estudantes com este perfil permite que docentes planejem ações 

com propósito de evitar o abandono do curso, contribuindo com a 

diminuição dos altos índices do problema. Neste estudo, propôs-

se a aplicação de algoritmos de aprendizagem de máquina na 

identificação de estudantes com risco de evasão, com base em 

suas notas nas matérias do vestibular e disciplinas do primeiro 

semestre do curso. Dados do histórico de alunos do curso de 

Ciência da Computação, da UFPB, de um período de 12 anos 

foram utilizados na elaboração do modelo. Os resultados obtidos, 

com taxas de acerto de até 86,9%, indicam que esta é uma 

abordagem viável para a detecção de grupos de risco. Desse 

modo, espera-se fornecer uma ferramenta que auxilie os docentes 

na identificação de estudantes que necessitam de apoio, 

contribuindo para a elaboração de políticas de combate à evasão. 

Como sugestão de trabalho futuro, acredita-se que é possível 

estender este estudo para os semestres subsequentes do curso, 

verificando a eficiência na predição da evasão de estudantes com 

base no desempenho nas disciplinas destes períodos. Considera-se 

também a possibilidade de aplicar estudo similar em outros cursos 

da universidade. 
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ABSTRACT 
 
Proposal "Design and Creation of Digital Educational Content" 

arose from the need for teachers to introduce students to a variety 

of digital literacy resources their virtual classroom and the 

development of classes in the teaching and learning particularly in 

the Santo University Thomas, Vice-Rector of Open University 

and Distance Where the proposed design and teacher training 

resources in the production of digital educational content for the 

orientation of its subjects taking advantage of the use and 

implementation of visual, audio visual, auditory resources 

generated interactive and creative ways to strengthen the process 

of training students through Web 2.0 tools implemented in the 

Moodle platform, as part of ICT skills for teachers' professional 

development guided by the Ministry of Education of Colombia, in 

order to encourage in educational innovation, integration and 

exploration through the following powers: 

 

 Technology Competition. 

 Investigative Competition. 

 Competence Education. 

 Communicative Competence. 

 Management Competition 

 

 

RESUMEN 
 

La Propuesta “Diseño y Creación de Contenidos Educativos 
Digitales” surgió de la necesidad de los docentes por presentar a 

los estudiantes diversos recursos educativos digitales en sus aulas 

virtuales y en el desarrollo de sus clases en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje particularmente en la Universidad Santo 

Tomás, Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia, En 

donde se generó la propuesta de Diseño de Recursos y formación 

Docente en la producción de contenidos educativos digitales para 

la orientación de sus asignaturas aprovechando el uso y la 

implementación de recursos visuales, audiovisuales, auditivos, 

interactivos y creativos para fortalecer el proceso de formación de 

los estudiantes a través de las herramientas Web 2.0 

implementadas en la Plataforma Moodle, en el marco de las 

competencias TIC para el desarrollo profesional docente orientado 

por el Ministerio de Educación de Colombia, con el fin de 

incentivar en los docentes Innovación, integración y exploración a 

través de las siguientes competencias: 

 Competencia Tecnológica. 

 Competencia Investigativa.  

 Competencia Pedagógica. 

 Competencia Comunicativa.  

 Competencia de Gestión.  
 

Categories and Subject Descriptors 
 

Clasificación según The 1998 ACM Computing Classification 

System. Information Interfaces and Presentation, Computer and 

Education, Computer Uses in Education, Collaborative learning, 

Distance Learning. Recuperado de 

http://www.acm.org/class/1998/.  

Palabras clave.  
 

Herramientas Web 2.0, Producción de Contenidos Educativos 

Digitales, Educación a Distancia, Plataforma Moodle.  

1. INTRODUCCIÓN 
 

El Ministerio de Educación Nacional (2013) diseñó la propuesta 

de las Competencias TIC para el desarrollo profesional Docente a 

partir de la Política Educativa para la prosperidad, en donde 

asumió el compromiso de integrar a la comunidad educativa en el 

mejoramiento de la calidad de la educación, el aumento de 

cobertura, la incorporación de Innovación, el proceso de 

Formación Docente en el uso de las Nuevas Tecnologías y  la 

producción de Contenidos Educativos Digitales con el fin de 

brindar herramientas a los estudiantes para mejorar sus procesos 

de formación dentro y fuera del aula.  

 

A su vez la Secretaria de Educación de Bogotá (2014) con 

respecto a la tecnología se ha enfocado en tres líneas principales 

para implementar en las instituciones educativas de acuerdo al 

informe presentado por la Dirección de Ciencias, Tecnologías y 

Medios Educativos en su documento TIC EN EDUCACIÓN: 

 

• Definición y construcción de Orientaciones Pedagógicas 

para la construcción de Orientaciones Pedagógicas para la 

conformación de Ambientes de aprendizaje y aprovechamiento de 

las TIC en el entorno escolar.  
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• Procesos de Acompañamiento a Colegios en 

incorporación de Tecnología, Recursos Digitales y Medios 

Educativos en las prácticas pedagógicas.  

 

• Fomento de Espacios de Encuentro y visibilización de 

experiencias significativas y fomento a la conformación de redes 

de Docentes Innovadores con uso de TIC.  

 

Por esta razón se reconoce la importancia de fomentar espacios de 

innovación educativa con uso de TIC los cuales permiten 

establecer escenarios para socializar experiencias significativas, 

intercambio de conocimiento entre colegas docentes,  crear redes 

de colaboración para fortalecer los procesos de enseñanza – 

aprendizaje dentro y fuera del aula mediante el uso de 

Herramientas como las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. Esta situación conlleva a la necesidad de 

promover las diversas áreas del SABER y del SER en los 

estudiantes durante su formación a través del descubrimiento, la 

generación del conocimiento, trabajo en equipo, uso de recursos 

digitales y cualificación docente en el uso de TIC. 

 

En este sentido surgió la propuesta de crear un diplomado de 

formación a docentes en el diseño, creación e implementación en 

sus clases de recursos educativos de apoyo a través de las diversas 

herramientas Web 2.0 clasificadas en diversas categorías de 

acuerdo a las necesidades y requerimientos propios de las 

asignaturas y áreas de formación.  

 

2. METODOLOGÍA.  
 

Inicialmente se realizó un curso piloto con los docentes del 

programa de Ingeniería en Informática a través de la Metodología 

Experimental con el fin de identificar los recursos más pertinentes 

de acuerdo al diseño de sus clases y a las temáticas a transmitir a 

sus estudiantes, en este sentido con los resultados obtenidos se 

propuso del diplomado Diseño y Creación de Contenidos 

Educativos Digitales para docentes se realizaron los siguientes 

módulos de formación: 

 

 MÓDULO 1. Sensibilización Pedagógica.  
 

 Experiencia y uso de Recursos de Apoyo en las 

dinámicas del diario docente. 

 Desarrollo Profesional del Docente. 

 
 MÓDULO 2.  Caja de Herramientas para el Diseño de 

Recursos Educativos de Apoyo.  

 Herramientas para crear Libros Digitales y Nubes 

de Palabras.  
 Herramientas para crear Diagramas y Mapas.  

 Herramientas para crear Presentaciones. 

 Herramientas para crear Animaciones.  

 Herramientas para crear Infografias.  

 

 MÓDULO 3. Diseño de Propuesta de Implementación en 
el Aula. 

 Ruta de Implementación de los Recursos 

Educativos Digitales Diseñados. 

 Implementación de los cursos diseñados en una 

clase de acuerdo a la temática y asignatura 

seleccionada. 

 

 MÓDULO 4. Socialización de la Implementación de 
Recursos Educativos Digitales. 

 Presentación de la propuesta implementada a través del 

registro fotográfico o videos de los resultados en el aula 

de clase. 

 

 Percepción de los docentes ante el proceso de 

formación. 

 

 Percepción de los estudiantes con el uso de los recursos 

Educativos Digitales.  

 

3. COMPETENCIAS TIC PARA EL 
DESARROLLO DOCENTE.  
 
El Ministerio de Educación Nacional (2006) define competencia 

como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, 

comprensiones y disposiciones cognitivas, socio-afectivas y 

psicomotoras relacionadas entre sí para facilitar el desempeño 

flexible, eficaz y con sentido de una actividad,  en este sentido 

planteó el pentágono de competencias TIC, el cual integra las 

siguientes competencias: 

 

 Competencia Tecnológica.  

La capacidad para seleccionar y utilizar las herramientas 

tecnológicas en términos de sus licencias.  

 Competencia Comunicativa.  

La capacidad para expresarse en espacios virtuales y 

audiovisuales a través de diversos medios con el manejo de 

múltiples lenguajes, de manera sincrónica y asincrónica. 

 

 Competencia Pedagógica.  

La capacidad de utilizar las TIC para fortalecer los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en términos de los alcances en su 

institución educativa para integrarlas en la formación integral 

de los estudiantes y en su propio desarrollo profesional. 

 Competencia de Gestión.  

La capacidad para utilizar las TIC en la planeación, 

organización, administración y evaluación de los procesos 

educativos implementados en las prácticas pedagógicas y en 

el desarrollo institucional. 

 Competencia Investigativa.  
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La competencia investigativa se define como la capacidad de 

utilizar las TIC para la transformación de saber y la 

generación de nuevos conocimientos. 

A su vez cada competencia posee los siguientes momentos o 

niveles en términos del Ministerio de Educación Nacional en el 

documento Competencias TIC para el Desarrollo Docente (2013): 

 

• Exploración. Aproximación a nuevas alternativas, abrir 

la mente a nuevas posibilidades, creer en escenarios 

ideales y conocer las diversas oportunidades que se 

generan con el uso de TIC en la educación, con el fin de 

motivar al docente en el uso de Herramientas TIC en su 

aula de acuerdo a sus necesidades y las propias de su 

contexto.    

• Integración. En esta etapa se propone el desarrollo de 

las capacidades para usar las TIC en los docentes de 

forma autónoma. Los docentes integran saberes y 

experiencias previas. Aprovechan los recursos 

disponibles en línea, aprenden de tutores a distancia, 

participar en redes y comunidades de práctica. Integran 

las TIC en el diseño curricular, Proyecto Educativo 

Institucional y Gestión institucional.  
• Innovación. Usar las TIC para crear, expresar ideas, 

construir colectivamente nuevos conocimientos y 

construir estrategias creativas 

4. HERRAMIENTAS WEB 2.0.  
 
La Web 2.0 es el cambio de un modelo de internet en donde los 

contenidos son estáticos, para dar lugar a herramientas que 

permiten poner la información en movimiento, indexarla y 

gestionarla más fácilmente. Actualmente los usuarios pueden 

crear contenidos creativos y de forma colaborativa a través de 

diversas herramientas gratuitas, almacenar y compartir archivos 

de todo tipo. Dichas herramientas no necesitan realizar ninguna 

instalación en el computador, son válidas para cualquier sistema 

operativo en diversas plataformas. En este sentido existe 

herramientas similares como por ejemplo: 

 

• Herramientas para crear cuentas de Correo. Gmail, 

Yahoo, Hotmail, Outlook.  

• Herramientas para crear, almacenar y compartir 

documentos. Google Docs.  

• Herramientas para compartir videos. Youtube, Google 

Video.  

• Herramientas para crear blogs. Blogger, Wordpress, 

Blogspot.  

• Herramientas para crear animaciones, infografías y 

presentaciones.  

 

El aprendizaje a través de las herramientas Web 2.0 en términos 

de Cobo y Pardo (2007) se enfoca en generar contenidos y 

compartirlos, a su vez permite promover conocimiento 

compartido, distribuido y disponible para los usuarios. En este 

sentido Cobo y Paro(2007) y Lundvall plantearon cuatro tipos de 

aprendizaje: 

 

• Aprender Haciendo. Herramientas que incentivan la 

lectura y la escritura. (Google Docs, slideshare). 

• Aprender Interactuando. Intercambio de información de 

gestión de contenidos. (Blog, periódico en línea). 

 Herramientas de Comunicación. Messenger, 

yahoo.  

 Herramientas para audio IP. Skype, VozIP. 

 Herramientas para comentar. Youtube, 

dailymotion, flickr, picasa, Blogs, Wikis.  

• Aprender Buscando. Buscar y seleccionar la 

información pertinente de acuerdo a las necesidades.  

• Aprender Compartiendo. El proceso de intercambio de 

conocimientos y experiencias permite a los docentes 

participar en la construcción de su aprendizaje 

colaborativo.  

Es importante resaltar que tener acceso a la información no 

garantiza el aprendizaje, ya que como tal para generarlo se 

requiere el intercambio entre usuarios que a través de la Web 2.0 

se propician dichos espacios afirman Cobo y Pardo (2007). 

 

5. IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES.  
 

Los docentes al realizar el respectivo proceso de formación y 

exploración en las herramientas web 2.0 se enfocan en resolver 

los siguientes interrogantes para la respectiva implementación con 

sus estudiantes: 

 

 Exploración. ¿Cuál es mi propuesta y alternativa de uso de 

TIC en el aula?. 

 Integración. ¿Qué recursos necesito en la clase para 

fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje? 

 Innovación. ¿Cuáles son mis estrategias de implementación 

TIC en el aula?  

 

En este sentido los docentes diseñan sus recursos Educativos de 

apoyo para el desarrollo de sus clases a través de las herramientas 

Web 2.0 aprendidas durante el curso de formación y la 

implementan en la plataforma virtual de la Universidad Santo 

Tomás de acuerdo a la asignatura seleccionada teniendo en cuenta 

los siguientes momentos de formación de acuerdo a la 

metodología de la Vicerrectoría de Universidad Abierta y a 

Distancia como se observa en la figura 4: 

 

• Momento 0. Introductorio.  

• Momento 1. Fundamentación.  

• Momento 2. Profundización y Aplicación.  

• Momento 3. Evaluación.  

 

6. EXPERIMENTACIÓN. 
 

De acuerdo a la Metodología Experimental utilizada en el proceso 

de formación con los docentes, se realizaron los siguientes pasos 

como se visualizan en la Figura No. 5: 
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 Se diseñó el curso en la plataforma virtual de la 

Universidad Santo Tomas –VUAD, con los recursos y 

las respectivas líneas de formación. 

 Se hizo la respectiva convocatoria a los docentes del 

programa de Ingeniería en Informática.  

 Los docentes participaron en el proceso de formación 

tanto presencial como virtual.  

 Al finalizar el curso cada docente crea un recurso para 

sus clases en donde integrará alguna herramienta Web 

2.0. 

 El docente comparte su recurso y lo implementa en sus 

aulas de clase.  

 Se evalúa el uso de las herramientas y el proceso de 

formación.  

 

7. FIGURAS Y TABLAS.  

 

En la figura No. 1 se observan el grupo de docentes de la 

Universidad Santo Tomás de la Facultad de Ciencias y 

Tecnologías del Programa de Ingeniera en Informática en el 

proceso de formación en Diseño y Creación de Contenidos 

Educativos Digitales a través de las Herramientas Web 2.0. a 

través de la plataforma Moodle del aula virtual de la Vicerrectoría 

de Universidad Abierta y a Distancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A su vez aprovechando los diversos recursos y multiplaformas en 

la figura No. 2 y 3 se observa a los docentes de la Universidad 

Santo Tomás recibiendo formación en el uso de Dispositivos 

Móviles en la Sala Samsung a nivel del desarrollo de mapas y 

diagramas para implementación y uso en sus aulas de clase 

aprovechando el uso de Tablet en el proceso de Enseñanza-

aprendizaje con los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura No. 4 se evidencia un pantallazo de los Momentos de 

Formación en la Plataforma virtual Moodle de la Universidad 

Santo Tomás de la Facultad de Ciencias y Tecnologías en donde 

se compartieron los recursos diseñados por los docentes en el 

desarrollo de sus asignaturas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Grupo de docentes de la Universidad Santo Tomás 

de la Facultad de Ciencias y Tecnologías del Programa de 

Ingeniera en Informática 

Figura 2.  Uso de Dispositivos Móviles para el 

desarrollo de Diagramas y Mapas.  

Figura 4. Momentos de Formación en la Plataforma 

Virtual de Universidad Santo Tomás – Facultad de 

Ciencias y Tecnologías 

 

Figura 3. Grupo de Docentes Universidad Santo 

Tomás – Ingeniería en Informática en formación en 

uso de dispositivos móviles. 
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8. CONCLUSIONES.  
 

La propuesta Diseño y Creación de Contenidos Educativos 

Digitales a través de las Herramientas Web 2.0 para la formación 

de docentes ha generado los siguientes impactos: 
 El uso de diversas Herramientas Web 2.0 para diseño y 

creación de recursos audiovisuales para el desarrollo de 

las clases de los docentes fomenta los derechos de autor 

y el uso de diversas aplicaciones que fortalecen los 

procesos de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes.  

 Los estudiantes han tenido un impacto positivo en los 

materiales diseñados por sus docentes en la plataforma 

virtual de las asignaturas que actualmente están 

recibiendo, en donde resaltan la facilidad en su lectura, 

calidad en los recursos diseñados y mayor motivación a 

su respectiva exploración y estudio.  

 El uso de las herramientas Web 2.0 permiten actualizar 

los recursos, facilitan la lectura y motivan a la 

creatividad de los docentes en su proceso de formación, 

de acuerdo a sus necesidades de formación particulares. 

 Se diseñó de un Diplomado para docentes a nivel 

nacional e Internacional en donde actualmente se están 

vinculando docentes de México para su formación en la 

producción de contenidos Educativos Digitales 

aprovechando herramientas Web 2.0 con el fin de 

beneficiar a sus estudiantes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

   

 

9. PROYECCIÓN.  
 

De acuerdo al desarrollo de la propuesta surge la siguiente 

proyección en el Diseño y Creación de Contenidos Educativos 
Digitales: 

 

 Promover el Diplomado para docentes a nivel nacional e 

Internacional con el fin de integrar en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje aprovechando herramientas Web 

2.0 con el fin de beneficiar a sus estudiantes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.   

 Continuar en la exploración de Herramientas Web 2.0 

útiles para los docentes de todas las áreas del 

conocimiento.  

 Consultar la posibilidad de integrar a la formación 

docente el uso de Herramientas Web 3.0.  

 Incentivar el uso de diversos dispositivos móviles y 

multiplataformas en el diseño de los recursos educativos 

de apoyo.  
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ABSTRACT 
Define the interactivity, it is the first step upon to assess whether a 

content is interactive or not. Having an instrument to assess the 

level of interactivity allows a unified 

criterion to categorize an interactive content, whether this a 

computer program, a video, a computing platform, a virtual 

education course or in general any digital content. In that sense, 

this work answers two questions: What is meant by interactivity? 

and There are degrees or levels in the literature to categorize 

interactivity? It also seeks to find in the existing literature, a tool 

to unify criteria for assessing the degree or level of interactivity 

through a revision in databases and reliable sources, applying a 

systematic review protocol. 

Apply a tool to describe the levels of interactivity, would allow a 

more objective assessment of the interactivity and interactive 

content, thus an interested party may request to developer of 

interactive content, for example, a video or virtual course with a 

grade of specific interactivity, which is easily verifiable by both 

parties. 

RESUMEN 
Definir la interactividad, es el primer paso al momento de poder 

evaluar si un contenido es interactivo o no. Contar con un 

instrumento para evaluar el nivel de interactividad permite un 

criterio unificado para catalogar un contenido interactivo, bien sea 

este un programa de computador, un video, una plataforma 

computacional,  un curso de educación virtual o en forma general 

cualquier contenido digital. En tal sentido, este trabajo responde 

dos interrogantes: ¿Qué se entiende por interactividad? y ¿En la 

literatura existen grados o niveles para la  categorizar la 

interactividad? Así mismo, busca encontrar en la literatura 

existente, un instrumento que permita unificar criterios para 

evaluar el grado o nivel de interactividad, a través de una revisión 

en bases de datos y fuentes confiables, aplicando un protocolo de 

revisión sistemática.  

Aplicar una herramienta que describa los niveles de 

interactividad, permitiría una evaluación más objetiva de la 

interactividad  y en general de los contenidos interactivos, de esta 

forma un interesado podrá solicitar a un desarrollador de 

contenidos interactivos, por ejemplo, un video o curso virtual con 

un grado de interactividad especifico, que sea fácilmente 

verificable por ambas partes.  

Categories and Subject Descriptors 
H.5.2 [User Interfaces]: Graphical user interfaces (GUI), 

Interaction styles (e.g., commands, menus, forms, direct 

manipulation), Screen design (e.g., text, graphics, color), 

Interaction techniques. 

General Terms 
Performance, Design, Experimentation, Human Factors. 

Keywords 
Interactive content, Levels of interactivity, Digital content. 

1. INTRODUCCIÓN 
Definir la interactividad y su niveles, es el primer paso al 

momento de poder evaluar si un contenido es interactivo o no. 

Para ello, se debe contar con un instrumento para evaluar el nivel 

de interactividad, que permita emitir criterios unificados para 

catalogar un contenido como interactivo, bien se trate de un 

programa de computador, un video, una plataforma 

computacional,  un curso de educación virtual o en general 

cualquier contenido digital. 

El término interactividad presenta algunos inconvenientes, entre 

los más significativos se observa que se habla de interactividad en 

muchos contextos y se usa en general como una palabra de moda, 

un adjetivo que se escucha y se usa indiscriminadamente; sin 

embargo, mucha gente no sabe realmente cuál es su esencia, 

llegándose a interpretaciones erróneas o inexactas. 

Si bien existe una definición de la RAE para el término 

interactividad, como “Cualidad de interactivo”, que a su vez 

define interactivo, como “1. Que procede por interacción” y “2. 

Dicho de un programa: Que permite una interacción, a modo de 

diálogo, entre el ordenador y el usuario”, ambas son definiciones 

ambiguas para nuestro propósito, máxime si se tiene la intención 

de evaluar qué tan interactivo puede ser un artefacto como un 

programa de computador, un video, una plataforma 

computacional,  un curso de educación virtual o en forma general 

un contenido digital.  

En una concepción más técnica, la interactividad se podría definir 

como la capacidad que tiene el usuario de preguntar al sistema, y 

sentar así las bases para recuperar la información de la forma 

deseada. Una forma de facilitar la interacción puede ser el 

hipertexto, que tal vez constituye la forma más simple de 

interactividad. 

El hipertexto obliga a la lectura en red y ofrece a  los lectores la 

posibilidad a de ir a otros textos relacionados con el tema de 
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interés. Es decir, la secuencia puede continuar para la ampliación 

del mensaje, con la posibilidad de alejarse del objetivo inicial a 

medida que los vínculos de hipertexto aumentan. El hipertexto 

posibilita la lectura no secuencial, siendo para esto imprescindible 

la existencia de tres elementos inherentes: nodos, enlaces y 

anclajes [15]. 

Se vive una época en la que al parecer  todo debería ser 

“interactivo” y todo cuanto aparece acompañado de este adjetivo 

adquiere por sí mismo  un valor añadido y lo hace más preciado e 

innovador [16]. En general, la propiedad de interactivo aporta un 

valor especial a un objeto, ya que este adquiere cierta capacidad 

de diálogo con el usuario.  

Lo anterior está en relación con la perspectiva técnica de algunos 

autores que a finales del siglo XX destacaron algunas 

características atribuibles a la interactividad [2],  como la 

pluralidad del desplazamiento de la información, el papel activo 

del usuario en la selección de la información y el ritmo de la 

comunicación, definiendo interactividad como “un dialogo entre 

el hombre y la máquina, que hace posible la producción de 

objetos textuales nuevos, no completamente previsibles a priori”. 

Un contenido interactivo ofrece información personalizable en 

función de las necesidades y exigencias de los usuarios [13]. 

2. TRABAJOS RELACIONADOS 
Muchos  autores han tratado de definir el término interactividad,  

especialmente desde la aparición del computador como medio de 

enseñanza y comunicación.   En este sentido se han realizado 

trabajos conducentes a catalogar los niveles de interactividad 

aplicables, pero sigue existiendo poca orientación práctica que 

permita clasificar a los contenidos digitales según el grado de 

interacción que tengan. Es así como se han realizado 

experimentos para estudiar la interactividad y la vivacidad de los 

sitios web comerciales [8], hallando  conceptualizaciones desde 

una perspectiva  de la comunicación interpersonal. En este mismo 

trabajo se define la interactividad como la forma en la cual los 

mensajes de una secuencia se relacionan entre sí, y sobre todo, la 

forma como los  mensajes posteriores son influenciados por 

mensajes anteriores. 

Por otra parte, se definen niveles básicos para determinar el efecto 

de los diferentes niveles de interactividad en el aprendizaje de los 

estudiantes de tecnología [9]. A su vez, se encuentran aportes que 

buscan diseñar materiales de apoyo, en tal sentido existe el 

estándar IEEE 1484.12.3 para  Learning Technology [12], el cual 

propone una categorización, pero se limita a mencionarlas sin dar 

criterios claros que permitan evaluar un contenido interactivo. 

Existen varios trabajos que atienden problemas y necesidades del 

marketing y especialmente del periodismo, que  definen desde  

estas áreas la  interactividad: [23, 7, 4, 18].  

Sobre los niveles de interactividad empleados para evaluar, 

existen varias aproximaciones, desde una guía para 

desarrolladores y diseñadores de cursos E-learning de calidad [6], 

hasta blogs especializados como el e-learningWeeky [25]. Otro 

aporte viene del Departamento de Defensa de Estados unidos 

[27], donde han desarrollado una guía que  proporciona 

información básica para la planificación, diseño, desarrollo, 

implementación, evaluación y gestión de productos Interactivos 

Multimedia para la  Instrucción (IMI), como texto, tecnologías de 

audio, terapia de voz, elementos visuales, videos, gráficos y 

animación. También se ha definido la evaluación de IMI: 

llamadas Interactive Multimedia Instruction Evaluation (IMIE).  

La revisión de la literatura demuestra que existen diferentes 

definiciones de interactividad dependiendo del campo 

relacionado: ciencias de la computación, interacción humano-

computador, (HCI), comunicaciones, arte, entretenimiento 

(juegos), publicidad o marketing [5]. Además de los trabajos 

mencionados que hacen un acercamiento a la definición de los 

niveles de interacción,  existen otros que permiten hacer un 

recorrido por temas relacionados con la comunicación personal 

[21], que plantean una división de cinco grados en la 

comunicación. 

Esta revisión sobre la interactividad y sus niveles o grados, 

propone como estrategia identificar los estudios e informes que 

permitan responder las siguientes preguntas: ¿Qué se entiende por 

interactividad? y ¿Existen grados, niveles o categorías en las que 

se pueda clasificar la interactividad? 

La revisión sistemática a la literatura sobre interactividad,  

conlleva hallazgos en tres categorías: planificación, realización y 

documentación [26], las que a su vez se pueden  dividir  en una 

combinación de otros procedimientos más simples. 

3. METODOLOGÍA 
Esta revisión sobre interactividad y los niveles o grados en que se 

han caracterizado los objetos interactivos, propone como 

estrategia identificar los estudios e informes que permitan 

responder las siguientes preguntas: ¿Qué se entiende por 

interactividad?, ¿Existen grados, niveles o categorías en las que se 

pueda clasificar la interactividad? 

Realizar una revisión sistemática a la literatura se puede dividir en 

tres fases principales (1) Planificación, (2) Realización y (3) 

Documentación [28], que a su vez se dividen en una combinación 

de otros procedimientos más simples. 

En este estudio se aplicará lo propuesto en [26] y [28], donde se 

establece que para realizar revisiones fiables de la literatura es 

necesario construir un protocolo inicial, expuesto en la Tabla 1, 

en el que se estructure la metodología de la investigación. 
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interés. Es decir, la secuencia puede continuar para la ampliación 

del mensaje, con la posibilidad de alejarse del objetivo inicial a 

medida que los vínculos de hipertexto aumentan. El hipertexto 

posibilita la lectura no secuencial, siendo para esto imprescindible 

la existencia de tres elementos inherentes: nodos, enlaces y 

anclajes [15]. 

Se vive una época en la que al parecer  todo debería ser 

“interactivo” y todo cuanto aparece acompañado de este adjetivo 

adquiere por sí mismo  un valor añadido y lo hace más preciado e 

innovador [16]. En general, la propiedad de interactivo aporta un 

valor especial a un objeto, ya que este adquiere cierta capacidad 

de diálogo con el usuario.  

Lo anterior está en relación con la perspectiva técnica de algunos 

autores que a finales del siglo XX destacaron algunas 

características atribuibles a la interactividad [2],  como la 

pluralidad del desplazamiento de la información, el papel activo 

del usuario en la selección de la información y el ritmo de la 

comunicación, definiendo interactividad como “un dialogo entre 

el hombre y la máquina, que hace posible la producción de 

objetos textuales nuevos, no completamente previsibles a priori”. 

Un contenido interactivo ofrece información personalizable en 

función de las necesidades y exigencias de los usuarios [13]. 

2. TRABAJOS RELACIONADOS 
Muchos  autores han tratado de definir el término interactividad,  

especialmente desde la aparición del computador como medio de 

enseñanza y comunicación.   En este sentido se han realizado 

trabajos conducentes a catalogar los niveles de interactividad 

aplicables, pero sigue existiendo poca orientación práctica que 

permita clasificar a los contenidos digitales según el grado de 

interacción que tengan. Es así como se han realizado 

experimentos para estudiar la interactividad y la vivacidad de los 

sitios web comerciales [8], hallando  conceptualizaciones desde 

una perspectiva  de la comunicación interpersonal. En este mismo 

trabajo se define la interactividad como la forma en la cual los 

mensajes de una secuencia se relacionan entre sí, y sobre todo, la 

forma como los  mensajes posteriores son influenciados por 

mensajes anteriores. 

Por otra parte, se definen niveles básicos para determinar el efecto 

de los diferentes niveles de interactividad en el aprendizaje de los 

estudiantes de tecnología [9]. A su vez, se encuentran aportes que 

buscan diseñar materiales de apoyo, en tal sentido existe el 

estándar IEEE 1484.12.3 para  Learning Technology [12], el cual 

propone una categorización, pero se limita a mencionarlas sin dar 

criterios claros que permitan evaluar un contenido interactivo. 

Existen varios trabajos que atienden problemas y necesidades del 

marketing y especialmente del periodismo, que  definen desde  

estas áreas la  interactividad: [23, 7, 4, 18].  

Sobre los niveles de interactividad empleados para evaluar, 

existen varias aproximaciones, desde una guía para 

desarrolladores y diseñadores de cursos E-learning de calidad [6], 

hasta blogs especializados como el e-learningWeeky [25]. Otro 

aporte viene del Departamento de Defensa de Estados unidos 

[27], donde han desarrollado una guía que  proporciona 

información básica para la planificación, diseño, desarrollo, 

implementación, evaluación y gestión de productos Interactivos 

Multimedia para la  Instrucción (IMI), como texto, tecnologías de 

audio, terapia de voz, elementos visuales, videos, gráficos y 

animación. También se ha definido la evaluación de IMI: 

llamadas Interactive Multimedia Instruction Evaluation (IMIE).  

La revisión de la literatura demuestra que existen diferentes 

definiciones de interactividad dependiendo del campo 

relacionado: ciencias de la computación, interacción humano-

computador, (HCI), comunicaciones, arte, entretenimiento 

(juegos), publicidad o marketing [5]. Además de los trabajos 

mencionados que hacen un acercamiento a la definición de los 

niveles de interacción,  existen otros que permiten hacer un 

recorrido por temas relacionados con la comunicación personal 

[21], que plantean una división de cinco grados en la 

comunicación. 

Esta revisión sobre la interactividad y sus niveles o grados, 

propone como estrategia identificar los estudios e informes que 

permitan responder las siguientes preguntas: ¿Qué se entiende por 

interactividad? y ¿Existen grados, niveles o categorías en las que 

se pueda clasificar la interactividad? 

La revisión sistemática a la literatura sobre interactividad,  

conlleva hallazgos en tres categorías: planificación, realización y 

documentación [26], las que a su vez se pueden  dividir  en una 

combinación de otros procedimientos más simples. 

3. METODOLOGÍA 
Esta revisión sobre interactividad y los niveles o grados en que se 

han caracterizado los objetos interactivos, propone como 

estrategia identificar los estudios e informes que permitan 

responder las siguientes preguntas: ¿Qué se entiende por 

interactividad?, ¿Existen grados, niveles o categorías en las que se 

pueda clasificar la interactividad? 

Realizar una revisión sistemática a la literatura se puede dividir en 

tres fases principales (1) Planificación, (2) Realización y (3) 

Documentación [28], que a su vez se dividen en una combinación 

de otros procedimientos más simples. 

En este estudio se aplicará lo propuesto en [26] y [28], donde se 

establece que para realizar revisiones fiables de la literatura es 

necesario construir un protocolo inicial, expuesto en la Tabla 1, 

en el que se estructure la metodología de la investigación. 
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5. NIVELES DE INTERACTIVIDAD 
Bretz y Schmidbauer [3] definen claramente tres grados  de 

interactividad, 1) Interactividad autentica,  con la presencia del 

emisor y el receptor intercambiando sus roles y con presencia de 

conversación en directo 2) Semi-Interactividad, en la cual no 

existe intercambio de roles. Por ejemplo, en la enseñanza asistida 

por computador, el aprendiz asume el rol de receptor y 3) 

Interactividad simulada o virtual, en la cual a partir de la 

telemática se crean escenarios de comunicación no reales.  

Se han definido otros niveles de interactividad, como la explicita, 

implícita y de enunciado independiente [1, 17]. Algunos estudios 

para medir la interactividad solo la dividen en alto, medio y bajo 

sin dar información  clara sobre la descripción de cada uno de 

estos niveles [8], mientras que en otros estudios, a la anterior 

clasificación se agrega la categoría No interactivity, pero sin 

describir claramente la diferencia entre los diferentes niveles [9]. 

Otra clasificación de  los niveles de interactividad propone las 

siguientes categorías: interacción pasiva, interacción limitada, 

interacción compleja e Interacción en tiempo real [25]. Estos 

niveles tienen su origen en un documento del Departamento de 

Defensa de Estados Unidos [27], donde se detalla la respectiva 

descripción, conocimiento, habilidades y actitudes para cada 

nivel, y además  se indica la forma de su evaluación y las pautas 

para la elaboración de productos multimedia interactivos. En la 

Tabla 2 se describen estos cuatro  niveles de interactividad. 

Tabla 2. Niveles de Interactividad [27] 
 

Nivel Apelativo Descripción 

I Pasivo 

El usuario  actúa como un simple 

receptor de información. Puede 

leer texto en la pantalla, así como 

ver gráficos o imágenes. Logra 

interactuar simplemente usando los 

botones de navegación para 

desplazarse hacia adelante o hacia 

atrás a través del programa, o 

puede navegar por los vínculos del 

hipertexto. 

II 
Interacción 

limitada 

El usuario puede dar respuestas 

simples según  las indicaciones de 

la  instrucción.  

III 
Interacción 

Compleja 

El usuario realiza múltiples y  

variadas como respuestas a las 

instrucciones. Se posibilita la 

entrada de  cuadros de texto y la 

manipulación de objetos gráficos 

para probar la evaluación de la 

información presentada. 

IV 

Interacción 

en tiempo 

real 

El usuario participa en una 

simulación que refleja exactamente 

la situación de trabajo. 

 

Por su parte [5] aunque de emplean los mismos cuatro niveles 

plateados, se detallan características, justificación de uso, 

presentación de contenidos, practica y retroalimentación para cada 

nivel. 

Se destaca que interactividad es una peculiaridad de algunos tipos 

de sistemas informáticos que permiten acciones recíprocas de 

modo dialógico con los usuarios o en tiempo real con dispositivos 

electrónicos, convirtiéndose en una propiedad que permite para 

crear operaciones en tiempo real. 

Lograr un instrumento que describa los niveles de interactividad 

de un contenido permitiría una evaluación más objetiva de los 

contenidos interactivos, y de esta forma se facilitaría la 

comunicación y especificidad de requisitos de los usuarios a los 

desarrolladores.  

6. CONCLUSIONES 
Llegar a un acuerdo sobre la definición  de interactividad que 

beneficie a cualquier área del conocimiento, no parece ser algo 

viable, ya que cada área emplea la interactividad de una forma 

particular dependiendo de sus propias necesidades, e incluso se 

parametriza la interactividad de formas diferentes. 

Los resultados demuestran que en la literatura circulan diversas 

definiciones sobre interactividad, entendida como la 

comunicación entre personas, dentro del marco temporal  de las 

décadas 1980  y 1990. Sin embargo en  las publicaciones más 

recientes, no se encuentran definiciones formales sobre lo 

interactivo.   

Aunque se evidencia que los investigadores aplican y citan 

definiciones sobre interactividad, no hay claridad sobre una 

definición enfocada a la creación de contenidos interactivos. 

En cuanto a la pregunta relacionada con los niveles de 

interactividad, es claro que la fuente más valiosa  es el aporte del  

departamento de defensa de los estados unidos, que se encuentra 

en el  Handbook “Development Of Interactive Multimedia 

Instruction” (IMI). Luego de leer el documento y las citaciones 

que se hacen de este, tanto en escritos académicos como de 

empresas desarrolladoras de contenidos interactivos, se advierte 

aceptación de los cuatro niveles propuestos. 
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ABSTRACT 
The Web has become an important area of learning. If before this 

space the access to information has been limited and dependent on 

communication media, books and any other material of study, the 

challenge today is to be able to locate and organize what is useful 

due to excess of information. This evolution has allowed several 

tools directed to education to be created generating EaD 

environments (Distance Education), which besides the vast 

collection of materials, resources and activities, allow the 

happening of the educational process despite of distance. Many of 

these environments exploit characteristics of interactivity to which 

students feel more motivated to learn and, with this, to understand 

the importance of the use of the strategies that could encourage 

the student to perform different tasks and (re)construct its 

knowledge. One of these strategies is the gamification, which 

aims to make the proposed activities more attractive, generating 

motivation and engagement of the student to carrying them out. 

Based on this context, this article presents five (05) study in Web 

environments and performs a comparative analysis showing 

characteristics such: the use of the strategies of gamification, Web 

Agents and type of environment in which they operate. 

RESUMO 
A Web tem se constituído como um importante espaço de 

aprendizagem. Se antes deste espaço o acesso à informação era 

limitado e dependente das mídias de comunicação, livros e outros 

materiais de estudo, hoje o desafio é conseguir localizar e 

organizar o que é útil devido ao excesso de informações. Tal 

evolução permitiu que diversas ferramentas voltadas ao ensino 

fossem criadas gerando ambientes EaD (Educação a Distância), 

que além do vasto acervo de materiais, recursos e atividades, 

possibilitam o acontecer do processo educativo apesar da 

distância. Muitos destes ambientes exploram características de 

interatividade para que os estudantes se sintam mais motivados a 

aprender e, com isso, nota-se a importância do uso de estratégias 

que possam encorajar o estudante a realizar diferentes tarefas e a 

(re)construir seu conhecimento. Uma destas estratégias é a 

gamificação, que procura tornar as atividades propostas mais 

atrativas, gerando também, motivação e engajamento do estudante 

para a realização das mesmas. Com base neste contexto, o 

presente artigo apresenta cinco (05) ambientes de estudo na Web 

e realiza uma análise comparativa evidenciando características 

como: uso de estratégias de gamificação, agentes Web e tipo de 

ambiente no qual atuam. 

Categories and Subject Descriptors 
H.5.3 [Group and Organization Interfaces]: Web-based 

interaction.  

General Terms 
Experimentation, Design, Human Factors 

Keywords 
Experimentation, Web Study, Gamification 

1. INTRODUÇÃO 
A Internet tem evoluído nos últimos anos de forma bastante 

acelerada. Segundo o Núcleo de Informação e Coordenação do 

Ponto BR - NIC.br [1], o Brasil (.br) ocupa a oitava posição com 

quase 3,5 milhões de domínios registrados em 2014, entre os 

países com maior quantidade de registros estão Tokelau (.tk) com 

26 milhões, Alemanha (.de) com 15 milhões e China (.cn) com 

quase 11 milhões. O crescimento constante da Internet, gerado 

principalmente pela facilidade de acesso, possibilita espaços para 

que as pessoas possam compartilhar informações na Web através 

de blogs, redes sociais e sites, entre outros. 

Neste sentido a Web apresenta-se como espaço aberto ao 

conhecimento e, através dela, busca-se parte de nossas referências 

de estudo. Percebe-se também que no espaço Web são 

disponibilizados vários artefatos tecnológicos que auxiliam o 

estudante durante sua experiência de aprendizado e busca por 

informação. Alguns sites e ferramentas, como o  LinguaLeo [2], 

site especializado no ensino da língua inglesa, possui um 

ambiente próprio para apresentar o conteúdo e aplicar atividades 

práticas de estudo. Outros ambientes mais abertos, como o MaRE 

[6], possibilitam ao estudante definir seus objetivos de estudo e 

navegar por páginas enquanto um agente Web lhe acompanha no 

seu percurso de pesquisa. Baseado em espaços Web de estudo, o 

presente artigo apresenta a investigação de ambientes de estudo 

on-line que utilizam estratégias de gamificação e realiza uma 

análise comparativa desses ambientes [2][3][4][5][6]. Dentro dos 

seus propósitos, tais espaços buscam tornar a experiência de 

aprendizado motivadora e engajadora. Desta forma, o artigo 

compartilha estudos sobre os conceitos que definem a 
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gamificação, mecânicas e técnicas que possibilitam a escolha de 

elementos utilizados com o objetivo de enriquecer a experiência 

de uso das ferramentas [7]. 

O artigo está organizado da seguinte forma: a seção 2 discute 

sobre estratégias e mecânicas de gamificação para diferentes 

cenários e faz uma breve discussão sobre os impactos nos 

resultados motivacionais. Na seção 3 são apresentados os 

ambientes Web de estudo. A seção 4 faz uma análise comparativa 

destes ambientes. Por fim, a seção 5, apresenta a conclusão e 

trabalhos futuros. 

2. ESTRATÉGIAS DE GAMIFICAÇÃO 
Conforme [7], gamificação é o termo utilizado para especificar o 

uso de elementos de jogos em contextos que não são jogos, com o 

objetivo de gerar engajamento e motivação nos estudantes, assim 

como enriquecer a experiência de uso de um determinado sistema. 

É a partir desta compreensão que o presente artigo entende o 

termo gamificação [8]. De acordo com [9], a gamificação pode ser 

diferenciada de outros contextos semelhantes (jogos sérios, 

brinquedo, design lúdico) através de duas dimensões: 

Brincar/Jogar e Completo/Elementos. Na figura 1, no plano 

horizontal, observa-se a concepção de um jogo completo até os 

seus elementos. No plano vertical, há a ação de brincar 

(entretenimento e distração) até o ato de jogar. Sendo assim, é 

possível verificar que a gamificação compreende o uso de 

elementos de jogos sem que haja como resultado final um jogo 

completo. Da mesma forma, a gamificação se distingue de design 

lúdico por contemplar objetivos e seguir uma metodologia focada 

na resolução de um determinado problema ou assunto [10]. 

 

Figura 1. Definição de gamificação [9]. 

Para que o indivíduo se mantenha motivado em qualquer 

ambiente, uma estratégia é oferecer estímulos em diferentes 

formatos [11].  Diversas mecânicas de gamificação podem ser 

aplicadas para diferentes contextos, no entanto, a utilização destas 

mecânicas dependerá de sua viabilidade de aplicação, tanto nas 

tecnologias a serem empregadas, quanto nos objetivos que se 

pretende atingir. As mecânicas de jogos possuem ferramentas 

capazes de produzir respostas estéticas significativas aos 

jogadores, e pode variar de acordo com o contexto nos quais são 

aplicadas. Contudo, deve-se conhecer bem o contexto, para que os 

elementos sejam aplicados de forma correta e para que o sistema 

se beneficie de suas mecânicas. Existem diversas mecânicas de 

gamificação, conforme proposto por [12], estratégias como 

conquistas, recompensas, níveis ou progressão, missões (ou 

objetivos), pontuação, entre outros. As principais estratégias são: 

• Conquistas e recompensas: forma de motivar o estudante a 

realizar as atividades de forma correta. Podem ser representadas 

através de medalhas, que são méritos pelo estudante ter realizado 

uma ou uma série de ações, por exemplo, completar 10 exercícios 

ou presentear o estudante com itens que permitam a 

personalização de parte do ambiente no qual estão inseridos. 

• Níveis ou progressão: forma de representar o quão experiente o 

estudante é no assunto. Conforme o estudante realiza as 

atividades, pontos de experiência são fornecidos e usados para 

aumentar uma barra de progresso que, quando preenchida, faz 

com que o estudante avance para o próximo nível.  

• Personalização: permite que o estudante altere parte do 

ambiente no qual está inserido. Este elemento normalmente está 

ligado com a recompensa, pois em alguns casos a personalização 

só é possível através da obtenção de itens, por exemplo, ao 

progredir para o nível 3, o estudante será recompensado com uma 

nova foto para o perfil. 

O uso de estratégias de gamificação está cada vez mais presente 

na educação, como encorajamento e motivação na realização das 

atividades [10]. Segundo [13], a gamificação oferece uma 

oportunidade de ajudar a escola na solução do problema quanto 

ao engajamento do estudante durante o processo de aprendizado. 

O autor faz uma curiosa relação entre gamificação e a escola, ele 

aponta que a escola já possui diversos elementos de gamificação. 

Os estudantes recebem pontos quando completam tarefas de 

forma correta. Estes pontos poderiam ser emblemas, mais 

conhecidos por nós como notas. Quando o estudante atinge as 

metas predefinidas e tem o comportamento esperado, este é 

recompensado, usando esta moeda como sistema de recompensa. 

Se os estudantes executam as tarefas de forma correta e obtêm 

muitos pontos, estes passam para um próximo nível, o que seria a 

relação com a conclusão do grau escolar atual [13]. Existem 

diversas ferramentas voltadas ao ensino e que utilizam estratégias 

de gamificação com o intuito de gerar engajamento e motivação 

do estudante durante a aprendizagem. Alguns exemplos são 

discutidos e apresentados na seção 3. 

3. AMBIENTES WEB DE ESTUDO 
Esta seção apresenta cinco espaços Web de estudo. Descreve-se 

sobre características e estratégias utilizadas por estes ambientes. 

3.1 Khan Academy 
O Khan Academy é um projeto criado por Salman Khan em 2009 

com o objetivo de oferecer ensino em diferentes áreas, como 

matemática, ciências, economia, artes, programação, entre outros, 

através da internet. O ensino é feito através de vídeos explicativos 

divididos em diferentes conteúdos, que servem como base para a 

resolução de exercícios disponibilizados pelo próprio site. 

Conforme as atividades são concluídas, o estudante segue para o 

próximo nível, assim, desenvolve suas habilidades ao passo que 

vai avançando de nível [3]. Durante o processo de resolução dos 

problemas, não é levado em consideração o tempo de resolução 

dos problemas propostos, já que o tempo de aprendizado e 

apropriação dos conteúdos estudados difere de estudante para 

estudante. O objetivo é de que os estudantes tenham a capacidade 

de resolver os problemas, independente de tempo. Os professores 

podem fazer um acompanhamento mais rigoroso do processo de 

aprendizado de cada estudante, permitindo uma orientação mais 
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adequada para cada caso [3]. Uma característica importante 

quanto à resolução dos problemas é de que o estudante deve 

acertar todas as questões em sequência, ou seja, não é possível 

retornar para questões anteriores para responder novamente. Caso 

o estudante responda uma questão errada, esta receberá uma 

marca sinalizando que a resposta fornecida estava incorreta e o 

contador de acertos é reiniciado. Durante a realização dos 

exercícios, o professor tem acesso a uma planilha e pode analisar 

quais dificuldades cada estudante está enfrentando, o que 

possibilita uma orientação mais precisa para cada estudante [3]. O 

principal elemento de gamificação encontrado na plataforma é a 

conquista. Conforme o estudante desenvolve suas habilidades e 

conclui as atividades propostas, novas medalhas são obtidas como 

forma de recompensa pela conclusão dos exercícios, como 

ilustrado na figura 3 [3]. 

 

Figura 3. Interface de medalhas do site Khan Academy [3]. 

3.2. LinguaLeo 
O LinguaLeo é uma ferramenta on-line que oferece serviço de 

aprendizado da língua inglesa. A principal característica da 

plataforma é uso de jogos e elementos de gamificação como forma 

de motivar os estudantes a realizarem as atividades. Em seu 

primeiro acesso, o estudante é colocado em um teste com o 

objetivo de determinar suas habilidades com a língua inglesa. Isso 

permite que a ferramenta mostre ao estudante quais áreas de 

aprendizado na língua ele tem mais dificuldades e dê sugestões de 

treinos e exercícios para que ele desenvolva suas habilidades 

dando foco às dificuldades apresentadas no teste. O próprio 

estudante determina qual atividade vai realizar entre 8 diferentes 

categorias, como construtores de palavras, palavra-tradução, 

palavras-cruzadas, entre outros. Toda vez que o estudante 

completa uma atividade, pontos de experiência são obtidos, 

aumentando a barra de progressão do estudante, que indica o quão 

engajado o estudante está na realização dos exercícios. O histórico 

das atividades realizadas é armazenado pelo sistema a fim de 

determinar a evolução no aprendizado. Acessando a 

funcionalidade “Meu progresso” é possível verificar dados como 

palavras aprendidas, palavras a serem aprendidas, palavras a 

serem revisadas, experiência obtida no dia, estatísticas dos 

exercícios resolvidos e um gráfico que ilustra o progresso do 

estudante até o momento e o objetivo a ser alcançado baseado nas 

metas definidas pelo próprio estudante. A partir deste histórico, a 

ferramenta é capaz de determinar a habilidade dele com a língua 

inglesa (figura 4) conforme sua evolução. Este recurso é 

importante, pois permite ao estudante analisar sua evolução e 

adequar a quantidade e os horários de treinamento conforme suas 

necessidades [2]. 

 

Figura 4. Nível de habilidade com a língua inglesa [2]. 

3.3. Codecademy 
O Codecademy é uma plataforma desenvolvida em agosto de 

2011 por Ryab Bubinski e Zach Sims da Universidade de 

Columbia [4]. A ferramenta oferece diversos cursos de 

programação em diferentes tecnologias como JavaScript, HTML, 

CSS, jQuery, PHP, Python e Ruby. A plataforma é voltada tanto 

para profissionais que desejam aprimorar suas habilidades em 

uma determinada tecnología, como para àqueles que estão 

iniciando no desenvolvimento de software e desejam aprender 

princípios básicos da linguagem. A plataforma utiliza vídeo aulas 

para explicar uma linguagem. Para que os estudantes possam 

praticar o que estão aprendendo, um editor de código é 

disponibilizado pela plataforma, onde o estudante deve seguir as 

instruções de cada tarefa e executá-las no próprio ambiente Web 

no qual a ferramenta é disponibilizada (figura 5). Quando a 

atividade é concluída, o estudante avança para a próxima 

atividade, caso contrário, a ferramenta auxilia na resolução por 

meio de uma função chamada “Get a Hint” (obter ajuda). Alguns 

elementos de gamificação que podem ser encontrados na 

ferramenta são as medalhas. Medalhas podem ser obtidas através 

do bom desempenho na resolução dos exercícios propostos, como 

por exemplo, completar a primeira lição, completar uma série de 

exercícios, estudar em uma sequência de dias, obter um 

determinado número de pontos em um único dia, entre outros. 

Esta métrica, além de incentivar o estudante por se tratar de uma 

recompensa, indica quais habilidades ele desenvolveu durante seu 

processo de aprendizagem, servindo também como fonte de 

informação para que o mesmo possa refletir sobre seu 

desempenho na resolução das tarefas e aprendizado dos cursos 

oferecidos [4]. 

 

Figura 5. Editor de código do Codecademy [4]. 

3.4. URI Online Judge 
A plataforma URI Online Judge foi criada com o objetivo de 

oferecer desafios de programação de uma forma dinâmica. Os 
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desafios são separados em diferentes categorias como, iniciante, 

AD-HOC, strings, estruturas e bibliotecas, matemática, 

paradigmas, grafos e geometria computacional. Além disso, 

também há uma categoria chamada “recomendados”, que sugere 

quais exercícios são ideais para o estudante (figura 6) [5]. A 

ferramenta permite a resolução dos desafios em duas diferentes 

linguagens: C++ e Java. O estudante desenvolve o programa na 

IDE de sua preferência e, em seguida, copia o código 

desenvolvido para a ferramenta. O próprio URI Online Judge se 

encarrega de analisar o código, executá-lo e verificá-lo, a fim de 

validar o correto funcionamento do programa [5]. A ferramenta 

também oferece alguns elementos de gamificação como 

conquistas e rankings. Toda vez que um exercício é completado 

pelo estudante, pontos são obtidos. Estes pontos são utilizados 

para realizar a classificação de todos os estudantes que usam a 

ferramenta através de uma tabela de classificação. As conquistas 

são obtidas através da conclusão de algumas tarefas ou eventos, 

como por exemplo, utilizar a ferramenta por pelo menos um ano, 

submeter a primeira tarefa, entre outros [5]. 

 

Figura 6. Modalidades de desafios do URI Online Judge [5]. 

3.5. MaRE 
A aplicação MaRE (Mapeamento de Rota de Estudo) foi 

desenvolvida pelos autores deste artigo com o objetivo de permitir 

o mapeamento da rota de estudo na Web realizada pelo estudante 

[6]. Para acesso à ferramenta é necessária a criação de uma nova 

conta onde dados de progressão do estudante são armazenados. A 

ferramenta permite que o estudante pesquise por informações 

navegando na rede através de um Web viewer. Considerando que 

a navegação é de controle do estudante, para que o MaRE 

identifique a relevância dos espaços percorridos com o propósito 

de estudo, no início da navegação o estudante deve informar 

palavras-chave que caracterizam o interesse de pesquisa que 

deseja realizar, em seguida, inicia o processo de busca e obtenção 

de informações na Web [6]. A aplicação conta com um agente 

inteligente que acompanha o estudante durante a navegação Web. 

Este agente tem como objetivo verificar o conteúdo acessado pelo 

estudante, a fim de armazenar dados para posterior construção do 

mapa de estudo. O agente também analisa as informações 

acessadas, de forma a verificar se o estudante não está desviando 

do seu objetivo. Para tal, o agente cadastra em sua base de 

conhecimento palavras-chave (tema) definidas pelo estudante e 

utiliza estas para avaliar o conteúdo visitado. Caso uma 

determinada página não possua relação com o tema de estudo, 

uma mensagem de alerta é exibida indicando que a página 

acessada pode não ter relação com os objetivos de pesquisa. 

Durante a navegação, o estudante pode sinalizar as páginas que 

julgou ser importantes para sua pesquisa através de marcação 

(estrela) de preferências, (figura 7). Após a finalizar pesquisa, o 

agente processa todo o conteúdo acessado pelo estudante e monta 

um mapa do percurso da pesquisa (figura 8). Este mapa ilustra o 

percurso feito, para que o estudante possa refletir sobre os 

caminhos tomados, analisando o que de fato foi importante 

durante seu processo de aprendizado. O mapa possui duas 

funções: (1) incentivar o estudante a lembrar-se por onde passou e 

o que pode ter aprendido, “recuperar a informação”; (2) permitir 

que o estudante avalie se o caminho percorrido o levou em 

direção a seus objetivos (experiência de estudo) [6]. 

 

Figura 7. Interface da aplicação MaRE [6]. 

 

Figura 8. Geração de mapas de rotas [6]. 

O MaRE conta com diversos elementos de gamificação para que o 

estudante tenha uma experiência lúdica durante o uso da mesma. 

Alguns dos elementos de gamificação propostos são [6]: 

Conquistas (medalhas obtidas durante o uso da ferramenta e pela 

execução de determinadas ações), Progressão (barra de progressão 

que aumenta conforme o estudante obtém pontos de experiencia), 

Recompensas (itens que o estudante obtém sempre que ele avança 

para o próximo nível), Personalização (forma de o estudante 

modificar sua imagem de perfil). 

4. COMPARATIVO DOS AMBIENTES 
Esta seção realiza um comparativo entre os diferentes ambientes 

referenciados neste artigo, comparando: uso de agente Web, uso 

de elementos de gamificação, tipo de ambiente e mapa de estudo. 
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Na tabela 1, a primeira característica observada é quanto ao uso 

de agentes. Dos cinco ambientes, somente dois utilizam agentes 

para acompanhamento do estudante durante o processo de 

aprendizado. Na ferramenta LinguaLeo o uso de agentes está 

relacionado a uma extensão para navegadores Web, onde o agente 

monitora o conteúdo acessado pelo estudante e mapeia as palavras 

contidas no texto da página Web, a fim de permitir que o 

estudante veja traduções, sinônimos, pronúncia e, inclusive, 

armazene palavras para que sejam futuramente utilizadas na 

ferramenta. 

Tabela 1. Comparação de características dos Ambientes Web 
de estudo [6]. 
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Já na ferramenta MaRE, o agente tem um papel fundamental no 

funcionamento da aplicação. Este é responsável por monitorar o 

conteúdo acessado pelo estudante e detectar se o mesmo não está 

desviando dos objetivos definidos para o estudo. Tais objetivos 

são anunciados pelo estudante como palavras-chave, especificadas 

antes de iniciar uma nova pesquisa. O agente também tem outro 

papel importante no funcionamento da aplicação, pois ao 

monitorar o conteúdo acessado pelo estudante, este cria um banco 

de conhecimentos que é utilizado em dois casos: (1) para 

controlar os elementos de gamificação, ou seja, analisa a base de 

conhecimentos para detectar quando o estudante obteve, por 

exemplo, uma nova conquista, recompensa ou pontos de 

experiência; (2) para gerar o mapa da rota percorrida durante a 

pesquisa, ou seja, o agente é capaz de distinguir as páginas 

utilizadas na pesquisa do estudante e saber: quais se referem ao 

assunto (conforme os objetivos de estudo), as que não se referem 

ao assunto, e àquelas marcadas pelo estudante como relevantes 

para sua pesquisa. 

A segunda característica observada na tabela 1 é quanto ao uso de 

elementos de gamificação. Observa-se que quase todos os 

ambientes já utilizam de artefatos como, conquistas, progressão, 

personalização e recompensa, como forma de gerar engajamento 

na realização das tarefas. Cada ambiente aplica de forma distinta 

estes elementos, por exemplo, o LinguaLeo mescla aprendizagem 

com atividades lúdicas através das atividades propostas, como 

palavras cruzadas. As demais ferramentas utilizam os elementos 

como forma de recompensa por realizar as tarefas. Observa-se que 

a estratégia de gamificação pode ser utilizada de diferentes 

formas, como no caso do LinguaLeo, onde a atividade a ser 

realizada foi gamificada de forma a permitir que o estudante 

aprenda jogando. Já no caso das outras ferramentas, os elementos 

de gamificação são utilizados de forma a recompensar o estudante 

após concluir as atividades e, também, permitir que o estudante 

veja o quão avançado está, através da personalização e na 

obtenção de medalhas. 

Outra característica presente na tabela é quanto ao tipo de 

ambiente no qual estão inseridos. As ferramentas Khan Academy, 

Codecademy e URI Online Judge encontram se em um contexto 

fechado, ou seja, estão restritas a seu campo de conhecimento. Já 

as ferramentas LinguaLeo e MaRE estão inseridas em um campo 

aberto. A ferramenta LinguaLeo se encontra neste ambiente ao se 

tratar de sua extensão para navegadores, pois age sob qualquer 

contexto (qualquer página Web) por onde o estudante navegue. 

Porém, a ferramenta em si encontra-se em um contexto fechado, 

pois está restrita a seu campo de conhecimento (atividades 

propostas na plataforma). 

Já a ferramenta MaRE atua puramente em um contexto aberto, 

pois tem por objetivo acompanhar o estudante que utiliza a Web 

como espaço de estudo, na busca pelo desenvolvimento de um 

conhecimento (independente de página ou contexto). Isto permite 

que o estudante não fique restrito somente a um campo de 

conhecimento, mas sim, que ele navegue livremente pela Web em 

busca de informação independente do contexto. A última 

característica utilizada na comparação dos ambientes é a geração 

do mapa de estudo. Refere-se à possibilidade do estudante de 

verificar o percurso realizado durante seu estudo. Este item está 

diretamente relacionado ao tipo de ambiente, visto que todos os 

trabalhos possuem um acesso fechado dentro de um ambiente 

fornecido. Desta forma, constata-se que tais trabalhos fornecem 

feedback das atividades realizadas desde que o estudante 

mantenha-se no ambiente. Contudo, o último trabalho apresentado 

na tabela 1, MaRE, se posiciona de forma diferente aos demais no 

que se refere ao mapeamento de estudo, pois trata-se de um 

ambiente aberto na Web onde o propósito é evidenciar ao 

estudante suas opções de fonte de estudo na Web. 

Portanto o MaRE coloca em discussão a pesquisa Web. A 

possibilidade de uma aplicação agente para acompanhar o 

estudante no seu percurso de estudo Web, permite que o estudante 
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determine seu interesse de pesquisa. Tal percurso é mobilizado 

por técnicas de gamificação. No final, a aplicação apresenta o 

mapa da rota de estudo, o qual evidencia as páginas relevantes de 

estudo, selecionadas pelo estudante, e o caminho real percorrido. 

O propósito do mapa é incentivar o estudante à reflexão sobre os 

caminhos tomados na pesquisa e na busca por conhecimento, 

resultados que foram observados nos testes apresentados em [6]. 

Através dos testes, relatados por [6], pode-se aferir que os 

participantes consideram que o uso de elementos de gamificação é 

interessante, pois provoca o envolvimento e uma dinâmica guiada 

pelo desafio. Além disso, os testes apresentados em [6], mostram 

que os participantes relataram muitos dos conteúdos acessados 

não eram relevantes para suas pesquisas, neste sentido o mapa 

apresentado ao final da pesquisa evidenciou quanta informação é 

acessada sem necessidade (desvio do foco de pesquisa) e quanto 

tempo e cliques são dispensados em páginas cujo assunto não 

condiz com o objetivo da pesquisa. 

5. CONCLUSÕES E TRABALHOS 
FUTUROS 
A Web tornou-se nos últimos anos a principal fonte de busca por 

conhecimento devido a sua rápida evolução e facilidade de 

acesso. Com isso, houve a necessidade de desenvolver soluções 

que pudessem facilitar a forma de pesquisar e obter informações, 

o que incentivou o desenvolvimento de ambientes Web de estudo. 

Muitos destes ambientes exploram características de 

interatividade para que os estudantes se sintam mais motivados a 

aprender e, assim, (re)construir seu conhecimento. Uma destas 

estratégias é a gamificação, que procura tornar as atividades 

propostas mais atrativas, mobilizando o engajamento do estudante 

na realização de atividades. 

No artigo foram tratadas algumas destas soluções, demonstrado 

diferentes ambientes de ensino que atuam em diversos contextos, 

como aprendizagem de língua inglesa, programação de software, 

conhecimentos gerais e, inclusive, contexto totalmente aberto e 

independente de assunto, como o caso da aplicação MaRE. Deste 

mesmo ambiente, destaca-se também a possibilidade do próprio 

estudante poder recordar e avaliar o caminho percorrido na Web 

(mapas), verificando sua rota de estudo em direção aos seus 

objetivos. Outro ponto importante a ser destacado é o tipo de 

ambiente para o qual as ferramentas foram desenvolvidas, que vão 

de ambientes fechados (portal específico) a um espaço aberto 

(livre navegação na Web). Contudo, todos ambientes apresentam 

experiências de aprendizado, com cenários educativos que 

exploram elementos e estratégias de gamificação como, 

progressão, recompensa, conquistas, objetivos, personalização, 

entre outras. 

Os espaços Web proporcionam aos sujeitos "navegantes” 

importantes canais de estudo. O problema enfrentado não é a falta 

de informação e recursos, mas o excesso e, portanto, o desafio é 

conseguir localizar e organizar o que é útil e a reflexão que se faz 

dos caminhos trilhados na busca da apropriação do conhecimento. 

Neste contexto, tais ambientes apresentados neste artigo, 

cumprem seu papel como espaços Web de estudo. Os ambientes 

discutidos neste artigo, evidenciam o uso de estratégias de 

gamificação como um importante elemento de motivação e 

engajamento. Cabe, a trabalhos futuros, procurar explorar e 

observar a influencia desses elementos de gamificação não só no 

cumprimento de tarefas, mas no alcance dos objetivos de estudo. 
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ABSTRACT 

In the last decade, Brazilian higher education experienced 

evaluation procedures, managed by the Ministry of Education 

(MEC), through the National Student Performance Exam (Enade). 

The test results are freely accessible, and posted on the website of 

the Anísio Teixeira National Institute of Educational Studies 

(INEP) in pdf formats and spreadsheets. Given the importance of 

the test, it is necessary that citizens, governments and institutions 

have systematic and integrated view of the results. In this 

research, we created a data discovery application for this purpose.  

RESUMO 

Na última década, a educação superior brasileira vivenciou 

procedimentos avaliativos, geridos pelo Ministério da Educação 

(MEC), por meio do Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes (Enade). Os resultados do exame são de acesso livre, e 

divulgados no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep), nos formatos pdf e de 

planilhas eletrônicas. Dada a relevância do exame, há necessidade 

de que cidadão, governo e instituições tenham visão sistemática e 

integrada dos resultados. Nesta pesquisa foi construída uma 

aplicação de data discovery para este fim.  

Categorias 

K.3.2 [Computer and Information Science Education]: 

Computers and Education – Computer science education.  

Termos Gerais 

Informática na Educação, Avaliação. 

Palavras chaves 

Educação em Computação, Enade, Avaliação em Larga Escala. 

1. INTRODUÇÃO 
A temática avaliação do ensino superior é ampla, complexa e 

envolve diversos grupos de interesse tais como alunos, docentes, 

governo, instituições, pesquisadores e a própria sociedade. De 

maneira geral, tais grupos “possuem diferentes visões de educação 

e de qualidade para a educação superior” [1].  

No Brasil, desde 2004, estudantes do ensino superior participam 

do Enade, o qual é componente do Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (Sinaes). O Enade tem por objetivo 

mensurar os conhecimentos dos estudantes concluintes em relação 

aos conteúdos curriculares, competências e habilidades, por meio 

de uma prova que envolve conhecimentos de formação geral e 

conhecimentos específicos relativos ao curso de graduação do 

discente. Além da prova, os estudantes respondem um 

questionário cujas informações constituem insumos para a 

obtenção de indicadores de qualidade da educação superior 

brasileira.  

No âmbito do Sinaes, há índices que norteiam avaliações de 

instituições e de cursos, tais como o Índice Geral de Cursos (IGC) 

e o Conceito Preliminar de Curso (CPC). Esses índices possuem 

como componente a nota obtida pelos estudantes que participam 

do Enade. 

Ao longo desses onze anos, o Inep tem disponibilizado duas 

sistemáticas para divulgação dos resultados do Enade: na 

primeira, há um ambiente web por meio do qual o cidadão pode 

gerar relatórios dos cursos, no formato pdf. Na segunda, os 

resultados são divulgados por meio de planilhas eletrônicas com 

diversificadas informações tais como o nome da instituição e do 

curso, município de funcionamento, nota no Enade, quantidade de 

concluintes presentes, entre outras.  

Há considerável volume de dados oriundos de cada edição do 

Enade. No entanto, tais dados encontram-se divulgados de 

maneira isolada, não integrada, com pelo menos um arquivo por 

ano, o que pode dificultar a realização de análises envolvendo 

mais de uma edição. A partir de um estudo integrado dos mesmos, 

torna-se possível a construção de séries históricas do desempenho 

dos cursos, dessa forma alcançando um dos objetivos do exame. 

Por exemplo, cursos da área da saúde foram avaliados em 2004, 

2007, 2010 e 2013. A série histórica pode ser obtida quando da 

análise integrada das planilhas referentes às edições em questão.  

Este trabalho abrange o uso de tecnologias de data discovery, 

tendo como consequência a concepção de um aplicativo para 

auxiliar o usuário a obter informações úteis e integradas a respeito 

de qualquer curso participante do exame Enade. Como fonte de 

dados, são usadas informações das planilhas disponibilizadas pelo 

Inep, além de dados complementares sobre estados e regiões do 

Brasil, extraídos do site do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

O restante deste trabalho está organizado como segue: a próxima 

seção apresenta o exame Enade no contexto do processo de 

avaliação de cursos de graduação. A seção três discorre sobre 
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conceitos relativos às tecnologias de visualização de dados 

necessários ao desenvolvimento do trabalho. Na seção quatro é 

detalhada a arquitetura da solução. Na quinta, mostrado um 

exemplo de funcionalidade. Na seção seis, são apresentados 

trabalhos correlatos. A seção sete relata as considerações finais do 

trabalho.  

2. ENADE COMO COMPONENTE DE 
AVALIAÇÃO DE CURSOS DE 
GRADUAÇÃO 
O Enade foi criado em 2004 pela lei 10.861 [2], com meta de 

substituir o antigo exame de ensino superior vigente à época, o 

Exame Nacional de Cursos (ENC), popularmente conhecido como 

“Provão”. 

O objetivo do Enade é avaliar o rendimento dos estudantes 

concluintes em relação aos conteúdos previstos nas diretrizes 

curriculares do curso de graduação, suas habilidades e 

competências, bem como a compreensão de assuntos de 

conhecimentos gerais. Características complementares do exame 

são relatadas a seguir: 

• Periodicidade trienal; 

• Prova dividida em duas partes: a primeira, formada por 

questões de formação geral (FG), representa 25% da nota. A 

segunda, composta por questões de formação específica (FE) 

previstas nas diretrizes do curso, representa 75% da nota. 

Ambas são formadas por questões discursivas e de múltipla 

escolha; 

• De 2004 até 2010, eram selecionados via amostragem, alunos 

ingressantes e concluintes para participarem do exame. No 

entanto, a partir de 2011, a prova passou a ser aplicada 

somente aos concluintes. A nota dos ingressantes foi 

substituída pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM); 

• Antes da realização do exame, o concluinte precisa preencher 

um questionário que abrange seu perfil socioeconômico, 

além de conteúdos referentes a aspectos pedagógicos e de 

infraestrutura do curso; 

• Por questões de sigilo, o MEC não publica o desempenho 

individual do concluinte. No entanto, o aluno pode acessá-lo 

ao cadastrar senha no portal do Inep; 

• O conceito Enade, amplamente divulgado pela mídia, varia 

de 1 a 5. Tal escala indica o nível médio de desempenho dos 

concluintes, após um procedimento de normalização das 

médias das notas dos estudantes de cada curso participante 

do exame; 

• O CPC, cuja faixa de valores varia de 1 a 5, corresponde a 

um indicador preliminar da situação do curso de graduação.  

É usado como referência para a renovação de 

reconhecimento dos cursos, e em diversas situações tem sido 

visto como sinônimo de qualidade do curso perante a 

sociedade. O CPC é calculado levando em conta informações 

sobre infraestrutura e instalações físicas, recursos didático 

pedagógicos, titulação e regime de trabalho do corpo 

docente, além do resultado do Enade; 

• Para o MEC, CPC igual a 3 corresponde ao critério mínimo 

de qualidade esperado para um curso de graduação no Brasil. 

Cursos com CPC 1 ou 2 entram em processo de saneamento, 

implicando na concepção e execução de um termo de 

saneamento de deficiências por parte da instituição 

responsável, etapa que antecede procedimento de avaliação 

presencial do curso em questão. 

No Brasil é comum observar que a mídia elabora rankings com 

base nos resultados dos Enade. Tais classificações têm sido 

interpretadas como uma espécie de certificação da qualidade ou 

não qualidade dos cursos e instituições da educação superior [1]. 

No entanto, dada a complexidade sistema avaliativo, o 

quantitativo de cursos, concluintes e realidades regionais 

diferenciadas, torna-se prioritário entendimento sistemático das 

informações que compõem o exame, seus relacionamentos, 

objetivando identificar aspectos que possam ser úteis no processo 

de tomada de decisão. É neste contexto que essa pesquisa foi 

desenvolvida.  

Para exemplificar o volume de dados gerado nas edições do 

Enade, entre 2004 e 2013 mais de 1,6 milhão de alunos 

concluintes compareceram ao exame, 469.000 somente em 2012. 

Na edição de 2011, mais de 7000 cursos foram avaliados. 

Convém ressaltar que o Inep disponibiliza microdados das edições 

do exame, com informação por aluno concluinte, sem identificá-

lo. O estudo desenvolvido restringe-se à análise dos dados no 

nível de cada curso participante, não abrangendo informações 

presentes nos microdados. 

3. TECNOLOGIAS DE DATA DISCOVERY 
Um dos desafios inerentes ao desenvolvimento e evolução dos 

sistemas de computação modernos, leva em conta a gestão do 

grande volume de dados gerado. Há entendimento de que 

informações úteis podem ser obtidas a partir desses dados, o que 

justifica investimentos em recursos tecnológicos, ferramentas e 

pessoal qualificado para atuação na área conhecida 

comercialmente por data discovery. A construção dessa categoria 

de solução envolve, de maneira simplificada, as seguintes etapas:  

• Obtenção e estudo das fontes de dados; 

• Planejamento do escopo da aplicação; 

• Procedimento de extração, transformação e carga de dados (do 

inglês, Extraction, Transform and Load - ETL); 

• Construção de visões e painéis de acesso aos dados.  

A obtenção e o estudo das fontes de dados, abrange entendimento 

sistemático dos dados disponíveis. Normalmente, as fontes de 

dados possuem formatos diferentes, sendo comum haver 

problemas de inconsistência de dados, ou mesmo informações 

ausentes.  

Após entendimento dos dados, é possível planejar o escopo da 

aplicação, projetar suas funcionalidades, dividindo-as em 

categorias ou assuntos para análise. Nesta etapa é comum o uso de 

ferramentas de prototipação.   

O procedimento de ETL envolve a extração da informação da 

origem de dados, sua possível transformação, bem como o 

planejamento do formato final de carga de dados, a partir da qual 

a aplicação fará acesso. Vale ressaltar que a etapa de ETL 

comumente consome 70% do tempo dedicado ao projeto e 

desenvolvimento de uma aplicação de data discovery [3]. 

A quarta etapa, consiste na construção de painéis e visões de 

análise do negócio em questão, com vistas a agregar 

conhecimento útil em processo de tomada de decisão. Diversos 
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fornecedores de software têm desenvolvido soluções cada vez 

mais simples de usar, permitindo que o usuário especialista no 

domínio do negócio projete painéis e visões a partir dos dados. 

Como exemplo de ferramentas, citam-se o Tableau e o QlikView.  

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, foi usada a ferramenta 

QlikView 11 Desktop [4], a qual é livre para uso em computador 

pessoal e uso não comercial. O QlikView tem por característica 

trabalhar os dados da aplicação na memória principal, o que torna 

o processo de acesso aos dados mais rápido. A interface da 

ferramenta é baseada no sistema point-and-click, onde cada clique 

na tela representa uma ação de consulta aos dados.  

4. ARQUITETURA DA SOLUÇÃO 
A construção da aplicação levou em conta arquitetura composta 

por quatro etapas, conforme apresentado na figura 1 abaixo: 

 

Figura 1. Arquitetura da solução 

A seguir, são destacadas as principais características de cada 

etapa: 

4.1 Obtenção e estudo das fontes de dados  
As fontes de dados foram baixadas do site do Inep e do portal do 

IBGE. No primeiro caso, correspondem às planilhas com os 

resultados do exame das edições de 2004 a 2013. Convém 

ressaltar que até 2011, o Inep disponibilizou uma planilha por 

edição. Nos seguintes, duas: uma com dados do Enade; a outra, 

contendo informações sobre o CPC. As informações do IBGE 

serviram para mapear unidade federativa e região geográfica. 

4.2 Planejamento do escopo da aplicação 

Após sistemático estudo das fontes de dados, foram mapeadas e 

projetadas as funcionalidades do aplicativo. O planejamento do 

escopo da aplicação resultou na concepção de seis categorias ou 

telas de análise, cujos objetivos estão expressos na tabela 1 a 

seguir:  

Tabela 1. Objetivo das telas do aplicativo 

Tela Objetivo 

Região Exibir informações por região geográfica 

Instituição Exibir informações de uma instituição 

Compara 

IES 

Comparar os resultados por instituição 

Curso Obter os resultados individuais de um curso 

Histórico  Gerar série histórica de um curso 

IES 

Resumo 

Exibir os resultados dos cursos da instituição 

Os dados usados no escopo desta aplicação, disponibilizados pelo 

Inep, são de acesso livre. São considerados dados abertos, visto 

que, de acordo com o manual dos dados abertos do governo 

federal, “dado aberto é um dado que pode ser livremente 

utilizado, reutilizado, e redistribuído por qualquer um” [5].   

4.3 Extração, Transformação e Carga de 
dados (ETL) 

Nesta etapa, foram realizados procedimentos de transformação de 

dados visando integração dos mesmos, tendo como resultado a 

geração de um arquivo consolidado, denominado ENADES, 

usado na etapa de construção dos painéis. A figura 2 a seguir, 

representa o detalhamento da referida etapa, o qual resume o 

procedimento de ETL: 

 

Figura 2. Etapas de ETL da solução de data discovery. 

Na etapa de ETL, foi usada a linguagem SQL para a extração de 

informações das planilhas e posterior carga de dados para um 

sistema gerenciador de banco de dados relacional (MySQL). No 

momento em que os arquivos começaram a ser processados notou-

se que: 

• Algumas colunas, em edições diferentes do exame, ainda que 

representando a mesma informação, apresentavam nomes 

distintos de cabeçalho. Por exemplo, no arquivo de 2004 o 

nome da coluna sobre a nota do Enade era chamado 

"Conceito_Enade". No arquivo 2011, a coluna se chamava 

"Conceito Enade Faixa"; 

• Em alguns casos, colunas a partir de determinada edição 

deixaram de existir. Por exemplo, a coluna “Média_FG_Ing” 

exibe a informação da média formação geral dos ingressantes 

de 2004 a 2007. No entanto, visto que em 2008 a legislação 

do Enade mudou, tais dados deixaram de existir; 

• Na edição de 2008 não foi divulgada pelo Inep a coluna “UF”. 

Em seu lugar foi divulgado o código IBGE correspondente; 
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• Nos anos de 2012 e 2013, o Inep divulgou o resultado Enade 

em um arquivo separado do resultado do CPC.  

Concluída a etapa de ETL, os dados foram disponibilizados em 

um arquivo de tabela chamado ENADES, cuja estrutura está 

descrita na tabela 2 a seguir:  

 Tabela 2. Descrição lógica do arquivo ENADES 

Campo Descrição 

ANOENADE Representa a edição do exame 

CONCEITOENADE Exibe o conceito Enade por faixa (1 a 5) 

CPCFAIXA Exibe o conceito CPC por faixa (1 a 5) 

CPCCONTINUO Exibe o conceito CPC contínuo 

CONCEITOIDD Exibe o conceito IDD 

COIES Exibe o código da instituição 

NOMEDAIES Exibe o nome da instituição 

SIGLADAIES Exibe a sigla da instituição 

REDE Exibe o tipo de instituição 

MUNICIPIO Exibe o município do curso 

UF Exibe a unidade federativa do curso 

NOMECURSO Exibe o nome do curso 

SUBAREA Exibe a habilitação do curso 

FG Exibe a nota de formação geral 

FE Exibe a nota formação específica 

MGC Exibe a nota geral do curso 

PARTCONC Exibe a quantidade de concluintes 

presentes no exame 

REGIAO Exibe a região geográfica do curso 

NINFRA Exibe a nota do insumo infraestrutura 

NPED Exibe a nota do insumo pedagógico 

NDOUT Exibe a nota de docentes doutores 

NREGIME Exibe a nota do regime de trabalho  

4.4 Planejamento e construção de visões e 
painéis de acesso aos dados 
O front-end da aplicação foi concebido de acordo com as seis 

categorias de análise projetadas, cujas principais características 

estão expressas a seguir: 

• Região: a partir da escolha de uma edição do exame, são 

mostradas as distribuições, por região do IBGE, do 

quantitativo de instituições, cursos e concluintes presentes no 

exame, as faixas de conceito Enade e CPC, além da média dos 

concluintes no componente de formação geral da prova. 

• Instituição: a partir da escolha de uma edição do exame e de 

uma instituição de ensino, são exibidas sete informações: 

média dos concluintes no componente de formação geral da 

prova, quantidade de concluintes presentes no exame, número 

de cursos avaliados, distribuição dos conceitos Enade (faixa 

Enade), valores de Enade e CPC de cada curso, além das 

notas de cada curso referentes aos insumos de infraestrutura, 

parte pedagógica e quantitativo de doutores. Por último, 

correlação entre a formação geral e formação específica, o que 

permite investigar o desempenho dos cursos no contexto da 

instituição. 

• Compara Instituições: a partir da escolha de uma edição do 

exame, de um curso e das instituições alvo, são exibidas oito 

informações: quantidade de instituições, média dos 

concluintes no componente de formação geral da prova, média 

dos concluintes no componente de formação específica da 

prova, resultados Enade e CPC de cada curso, notas referentes 

aos insumos de infraestrutura, parte pedagógica e quantitativo 

de doutores, comparativo envolvendo a média dos concluintes 

no componente de formação geral da prova, comparativo 

envolvendo a média dos concluintes no componente de 

formação específica da prova. Por último, correlação entre as 

formações geral e específica, a qual permite analisar o 

desempenho das instituições. 

• Curso: a partir da escolha de uma edição do exame, de uma 

instituição e de um curso, são exibidas cinco informações: 

quantidade de concluintes presentes no exame, nota do Enade, 

nota do CPC, notas das formações geral e específica, 

comparadas com a média Brasil. Por último, notas referentes 

aos insumos de infraestrutura, parte pedagógica e quantitativo 

de doutores. 

• Histórico Curso: a partir da escolha de uma instituição e de 

um curso, são mostradas seis informações: histórico da nota 

do componente de formação geral, comparando com a média 

Brasil, histórico da nota do componente de formação 

específica, comparando com a média Brasil, histórico da 

correlação entre a formação geral e formação específica, 

histórico referente aos insumos de infraestrutura, parte 

pedagógica e quantitativo de doutores, histórico referente ao 

quantitativo de alunos concluintes presentes no exame e, 

histórico referente aos valores de Enade e CPC do curso em 

questão. 

• IES Resumo: a partir da escolha de uma instituição, é exibida 

tabela contendo informações de: edição, nome da instituição, 

nome do curso, nota dos concluintes no componente de 

formação geral da prova, nota dos concluintes no componente 

de formação especifica da prova, nota do Enade e nota do 

CPC. Além disso, há disponível gráfico que exibe a correlação 

entre formação geral e formação específica, o que permite 

enxergar o desempenho dos cursos da instituição escolhida. 

5. EXEMPLOS DE FUNCIONALIDADE 
Com intuito de exemplificar o funcionamento da solução, foram 

escolhidas as categorias Região e a Compara Instituições, exibidas 

nas figuras 3, 4, 5 e 6.  

Na categoria Região, foi selecionada a edição 2013 do Enade. Os 

cinco indicadores de resumo localizados acima e à direita nas 

figuras representam, nessa ordem: média dos concluintes no 

componente de formação geral: 46,63; quantidade de concluintes 

participantes no exame: 167.787; quantidade de cursos avaliados: 

3.519; áreas avaliadas: 17 e, número de instituições avaliadas: 

898.  

Na categoria Compara Instituições, foi escolhida a edição de 

2011, curso de bacharelado em Ciência da Computação, 

limitando-se às graduações oferecidas no estado de São Paulo. Na 
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figura 3 é exibido gráfico Enade Faixa, o qual mostra, no contexto 

de cada região brasileira, a distribuição dos conceitos Enade.   

 

Figura 3. Etapas Funcionalidade Região com dados da 
edição 2013 – Enade Faixa 

Na figura 4 a seguir é exibido gráfico CPC Faixa, o qual mostra 

no contexto de cada região brasileira a distribuição dos conceitos 

CPC. 

 

Figura 4. Funcionalidade Região com dados da edição 2013 – 
CPC Faixa 

Na figura 5 a seguir é mostrado gráfico Formação Geral, o qual 

exibe no contexto de cada região brasileira a média da nota dos 

concluintes no componente de formação geral. A linha horizontal 

representa a média Brasil do referido componente. 

 

 

Figura 5. Funcionalidade Região com dados da edição 
2013 – Formação Geral 

Na figura 6 a seguir é exibido gráfico de correlação entre a 

Formação Geral (FG) e a Formação Específica (FE) dos cursos de 

Ciência da Computação ofertados no estado de São Paulo, que 

foram avaliados na edição de 2011. Na referida edição foram 

avaliados 97 cursos em São Paulo. A média do componente de 

formação específica dos concluintes foi 24,22. No componente de 

formação geral a média foi de 50,01. 

 

 

Figura 6. Funcionalidade Compara Instituições  

Por razões de espaço, não foram exibidas no trabalho outras 

funcionalidades. Na próxima seção são citados trabalhos 

correlatos, os quais envolvem análises realizadas por 

pesquisadores, a partir dos dados disponibilizados pelo Inep. Os 

autores não encontraram literatura específica tratando do 

desenvolvimento de solução automatizada para suporte ao 

processo de análise dos resultados do Enade. 

6. TRABALHOS CORRELATOS 
Durante o desenvolvimento deste artigo, foram encontrados 

trabalhos de diversas áreas a respeito do Enade, comentados a 

seguir: 

O ENADE 2005 para Computação e Informática [6] foi tratado 

em publicação da Sociedade Brasileira de Computação, por meio 

de análise descritiva, a qual envolveu informações sobre 

estudantes avaliados, média geral da prova, bem como descrições 

sobre os dados socioeconômicos dos estudantes. 

Pesquisa sobre análise dos indicadores do ENADE de 2008, tendo 

como referência as engenharias, foi encontrada em [7]. O trabalho 

mostrou o impacto que o conceito recebido na avaliação pode 

causar nas instituições, além de exibidos gráficos com 

informações das escolas de engenharia no ENADE daquele ano.  

O trabalho encontrado em [8], realizou análise da relação entre os 

conceitos ENADE e o IDD, com base no período entre 2004 e 

2006. Na pesquisa, são comentadas as motivações para a criação 

do IDD, a relação entre o conceito IDD e o ENADE, e de que 

forma o IDD foi importante para diminuir a desigualdade na 

avaliação entre universidades federais e privadas. 

No artigo encontrado em [9], foi realizada análise da trajetória 

formal de emprego de profissionais recém-formados em 

engenharias, medicina e licenciaturas. Para tal, foram combinados 

dados dos concluintes inscritos nas edições de 2010 e 2011 do 

Enade, o conceito das instituições de ensino e informações dos 

vínculos formais de trabalho dos mesmos, declaradas nas Relação 

Anual de Informações Sociais (Rais) dos anos de 2011 e 2012.  
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O uso de técnica de mineração de dados, para mapeamento das 

características socioeconômicas de discentes concluintes do 

ensino superior e o desempenho dos mesmos no Enade 2012, foi 

encontrado em [10]. Na pesquisa, após pré-processamento das 

características socioeconômicas, visando escolher os atributos 

com maior poder de explicação do desempenho discente, foi 

usada a técnica de árvore de decisão, e geradas regras se-então, 

para explicar as relações encontradas. 

7. CONCLUSÕES 
Este artigo se propôs a explorar o uso de tecnologias de data 

discovery para análise dos resultados do Enade, levando em 

consideração as edições de 2004 a 2013. A partir do levantamento 

realizado, os autores não encontraram aplicações que permitissem 

obtenção de informações integradas dos resultados do exame. 

Dada a relevância dos resultados do Enade para o cidadão, 

governo, instituições e sociedade brasileira, surgiu interesse por 

parte dos autores, em estudar os dados do exame para permitir a 

obtenção de informações de qualquer curso avaliado, ou mesmo 

realizar comparações.  

Convém ressaltar que a melhoria da qualidade do ensino superior 

brasileiro está prevista na lei 13.005 [11], a qual traça diretrizes 

do Plano Nacional de Educação 2014-2024, onde há estratégia de 

ampliar a cobertura do exame Enade, no que se refere ao 

quantitativo de estudantes e áreas avaliadas. 

A solução permite avaliar os resultados do exame desde o nível 

macro, ou seja, por região brasileira, passando pelo nível de 

instituição, até o ponto de exibir o desempenho de um curso em 

particular. Outra característica é a possibilidade de geração de 

série histórica dos resultados de um curso, permitindo comparar 

seu resultado com a média Brasil, tanto no componente de 

formação geral, quanto no componente de formação específica.  

Como trabalho vindouro, torna-se interessante a atualização da 

solução, quando da divulgação dos resultados das outras edições, 

bem como o surgimento de novas demandas por categorias de 

análise. 
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ABSTRACT 
This work presents a computational model of an Intelligent Tutor 

System (ITS) to support teaching and learning in the 

programming logic domain. The STI used as artificial intelligence 

- IA technique, the Case Based Reasoning (Case-Based Reasoning 

- CBR), making use of a domain model knowledge base. Thus, 

this article discusses the design, modeling and prototyping of an 

Intelligent Tutor System to teach programming logic making use 

of a visual language. The investigation is in progress and on the 

assumption that the prototype completed will be enough to prove 

the concept that the STI BLOP, fully developed, will provide an 

interactive and rich learning environment for students which will 

result in a significant increase in their achievements. 

 

RESUMO 
Este trabalho objetiva apresentar uma modelo computacional de 

um Sistema Tutor Inteligente (STI), para suporte ao processo de 

ensino e aprendizagem no domínio de lógica de programação. O 

STI utiliza como técnica de Inteligência Artificial - IA, o 

Raciocínio Baseado em Casos (Case-based Reasoning - CBR), 

fazendo uso de uma base de conhecimento do modelo do 

domínio. Assim, este artigo aborda a concepção, modelagem e 

prototipação de um Sistema Tutor Inteligente para ensinar lógica 

de programação fazendo uso de uma linguagem visual. A 

investigação está em andamento e partir da hipótese de que o 

protótipo concluído será suficiente para provar o conceito de que 

o STI BLOP, totalmente desenvolvido, irá fornecer um ambiente 

de aprendizagem interativo e rico para os alunos o que resultará 

em um aumento significativo de suas conquistas. 

Palavras Chaves 
Algoritmo. Lógica de programação. Raciocínio Baseado em 

Casos. Sistema Tutores Inteligentes.  

1. INTRODUÇÃO 
Atualmente, é diverso o número de estudantes que se mostram 

interessados pelos cursos relacionados a área de computação. 

Porém, eles se diferem em muitos aspectos, tais como idade, sexo, 

nível de escolaridade, aptidão para resolver problemas lógicos e 

etc. Nesse contexto, observa-se a grande dificuldade em se criar 

um único curso que atenda a todas as necessidades de um público 

tão diferente. Apesar de uma metodologia na qual se trabalhasse 

com uma tutoria individualizada, de um tutor para um aluno, ser 

um meio adequado para abordar este problema, porém não é uma 

alternativa viável financeiramente. Uma solução muito melhor é 

usar Sistemas Tutores Inteligentes. Para [1], os STI se apresentam 

como os principais ambientes para auxiliar o processo de 

aprendizagem de programação a uma grande quantidade de 

pessoas com níveis e características tão distintos.  

Os STI’s são sistemas computacionais de ensino, que oferece 

tutoria um para um, que unem técnicas de IA com teorias 

pedagógicas para tutorar um aluno em determinado domínio, 

como por exemplo a programação de computadores, alterando sua 

interação com o aluno com base em características pessoais e 

individuais [10]. 

Um desafio importante aqui é que um problema de programação 

raramente tem uma solução única. Para que um STI seja eficaz, é 

necessário que seja capaz de lidar com muitas soluções 

alternativas para um determinado exercício de programação. Este 

artigo se concentra em atingir este objetivo utilizando as teorias 

de IA. Existem diferentes técnicas que implementam essas 

funcionalidades, como redes bayesianas, redes neurais, lógica 

fuzzy e também o raciocínio baseado em caso. O raciocínio 

baseado em casos é definido por [9], como um enfoque para a 

solução de problemas e para o aprendizado baseado em 

experiência passada. Sistemas CBR resolvem problemas ao 

recuperar e adaptar experiências passadas - chamadas casos - 

armazenadas em uma base de casos. Um novo problema é 

resolvido com base na adaptação de soluções de problemas 

similares já conhecidas [3]. 

Portanto, o objetivo desse artigo é propor o STI BLOP para 

auxiliar o processo de ensino e aprendizagem no domínio de 

lógica de programação a fim de facilita o desenvolvimento de 

técnicas que cooperam para a produção de soluções logicamente 

válidas e coerentes, que resolva com qualidade os problemas que 

se deseja programar, contribuindo para identificação de dúvidas e 

erros dos alunos na construção de algoritmos. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
Serão apresentados nessa seção alguns temas que darão 

fundamento teórico para o desenvolvimento do modelo 

computacional do STI, como: Dificuldade no ensino e 

aprendizagem de programação e técnicas utilizadas para o 

processo de ensino de lógica de programação. 

 

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for 

personal or classroom use is granted without fee provided that copies are 

not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies

bear this notice and the full citation on the first page. To copy otherwise, 

or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior 

specific permission and/or a fee. 

Conference’15, Month 1–2, 2015, City, State, Country. 

Copyright 2015 ACM 1-58113-000-0/00/0010 …$15.00. 

 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

487

2.1. Dificuldade no ensino e aprendizagem de 
lógica de programação 

Nos cursos da área de computação as disciplinas relacionadas com 

o ensino e aprendizagem de programação de computadores são 

essenciais para todas as carreiras ligadas a área de informática. 

Essas disciplinas ocupam ponto de destaque e são essenciais para 

o bom desempenho dos alunos no decorrer do curso. Uma vez que 

a aprendizagem dos conceitos e da programação em si ocorrem 

praticamente, no decorrer de todo o curso, o baixo índice de 

assimilação dos estudantes nas disciplinas cujos requisitos exigem 

o conhecimento de programação tem sido um grande problema 

enfrentado em muitas instituições de ensino [7].  

Apesar de várias metodologias propostas terem verificado 

melhorias nos índices de aprendizado no domínio de algoritmo, 

observou-se que a maioria das metodologias atuais não 

possibilitam tratar cada aluno de maneira diferenciada. Ou seja, as 

metodologias geralmente são aplicadas de maneira uniforme em 

turmas inteiras. 

Tendo em vista a quantidade de alunos, a origem, as experiências 

e habilidades diferentes, tem-se que levar em conta que os alunos 

não são iguais. E isso é justificado, em partes, pelo fato de alunos 

de uma mesma classe, submetidos as mesmas condições de 

ensino, apresentarem resultados distintos [7], e reforça a 

necessidade do uso de técnicas variadas que permitam ampliar os 

resultados de ensino.  

[7] afirma que, não é raro ouvir que, “algoritmo e programação 

não é para todos”. Esta é uma visão simplista daqueles que não 

questionam a maneira de ensinar. Porém, para uma razoável 

parcela da comunidade científica, surgem questionamentos sobre 

como ensinar algoritmos. São pesquisadores preocupados em 

entender o processo de aprender a programar, detectando falhas e 

dificuldades deste aprendizado e sugerindo alternativas, de modo 

a facilitar o aprendizado do aluno na disciplina de algoritmo. 

2.2. Técnicas utilizadas para o ensino de lógica 
de programação 

Para escrever programas de computador corretos, os alunos 

precisam entender conceitos abstratos, em seguida, convertê-los 

em soluções concretas [2]. O problema deve primeiro ser 

resolvido através de uma abordagem conceitual antes de um 

programa de computador pode ser escrito usando uma linguagem 

de programação particular. Ao fazê-lo, os alunos precisam utilizar 

as habilidades na concepção de programas, pensamento criativo e 

lógico. Ao criar uma solução, eles precisam concentrar-se 

simultaneamente sobre a sintaxe e a construção do algoritmo [2]. 

Isto significa que todo o processo requer a interação de muitas 

capacidades cognitivas, o que torna o processo muito difícil para 

principiantes. 

O exemplo a seguir requer que o aluno faça um cálculo do fatorial 

de um número N inteiro. O cálculo do fatorial de um número N é 

obtido através da multiplicação de N pelos seus antecessores até 

se chegar ao número 1. 

O fluxograma, é usado para mostrar de forma gráfica a lógica para 

resolver problemas, sendo que nesse processo destaca-se passos 

individuais e o fluxo de execução [8].  A Figura 1 ilustra os 

passos usados no desenvolvimento de programa usando 

fluxograma para resolução do problema do fatorial de N. 

 

Figura 1 - Fluxograma: cálculo do fatorial de N 

 

Porém, computadores não são programados usando desenhos. 

Existem, no entanto, algumas linguagens gráficas, mas são pouco 

utilizadas [7]. 

 

As linguagens de programação de auto nível, como mostrado na 

Figura 2, por outro lado, fazem uso de uma infinidade de palavras 

adicionais, como “program”, “var”, “begin” e “end”, e de um 

grande número de caracteres; e que podem, muitas vezes, 

acarretar um problema a mais para o aluno no aprendizado da 

disciplina. Esse é outro ponto que tem que ser levado em 

consideração quando se fala sobre o ensino e aprendizagem na 

disciplina de programação. 

A linguagem visual em blocos, que consiste na criação de códigos 

onde o aluno pode arrastar e soltar blocos para escrever programa, 

mostra-se mais interessante e atraente para a finalidade do ensino 

na disciplina de lógica de programação, tendo em vista o pouco 

ou nenhum conhecimento da maioria dos alunos em programação, 

pois o aluno não precisará se preocupar com a sintaxe da 

linguagem quando estiver resolvendo os problemas. A linguagem 

visual consiste em que cada bloco corresponde a uma linha real 

em linguagem de código, sendo que depois o aluno pode utilizar 

esse código como base para o desenvolvimento de programas 

mais complexo. A Figura 3 mostra um código em linguagem 

visual em bloco para resolver o fatorial de N. 

 

Figura 2 - Linguagem Pascal fatorial de N 
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Figura 3 - Linguagem visual em blocos fatorial de N 

 

Tendo em vista as características da linguagem visual e o foco da 

disciplina de lógica de programação, que está mais interessada na 

forma conceitual de organização das ideias dos alunos do que no 

aprendizado de sintaxe de linguagem é que optamos para fazer 

uso no desenvolvimento do STI BLOP dessa ferramenta visual de 

programação. 

3. SISTEMAS TUTORES INTELIGENTES 
Sistema Tutor Inteligente é um ambiente computacional de 

aprendizagem que possuem modelos de conteúdo instrucional que 

especificam o “que” ensinar e estratégias de ensino que 

especificam “como” ensinar [10]. Esses sistemas são capazes de 

acompanhar o aluno durante todo o processo de solução de um 

problema. Desta forma, enquanto o aluno aprende o conteúdo, o 

tutor aprende sobre o aluno levantando diversas informações 

sobre o mesmo, como, por exemplo, facilidades que ele apresenta 

sobre determinado assunto e dificuldades apresentadas quanto a 

outros. Com este aprendizado, o tutor pode prover um 

acompanhamento mais individualizado, apresentando explicações 

e exercícios mais bem relacionados às habilidades que o aluno 

não se sente tão seguro ou possui maiores dificuldades. 

Geralmente, a arquitetura para um bom funcionamento de um 

Sistema Tutor Inteligente precisa ter muitos módulos. Uma 

classificação comum dos módulos que compõem um STI [6] é 

mostrada na Figura 4. A fim de compreender a funcionalidade de 

cada um destes módulos, vamos considerar uma situação em que o 

STI forneça um problema para um aluno resolver, como os passos 

a seguir. O problema é apresentado ao aluno através do módulo de 

comunicação que é o que lida com todas as interações entre o 

aluno e os STI. Em seguida, o aluno entra com sua solução do 

problema através do módulo de comunicação. O módulo 

pedagógico, em seguida, considera esta solução em um conjunto 

de informação obtida a partir dos módulos de estudantes e de 

domínio. O módulo de domínio contém detalhes sobre o assunto 

que é ensinado pelas STI e, portanto, contém informações sobre a 

solução correta para o problema. Com base nessas informações, o 

módulo pedagógico decide se a solução está correta ou não. O 

módulo de estudante contém informações sobre as características 

do aluno. O módulo pedagógico usa essa informação para decidir 

que tipo de retorno que deve fornecer ao aluno. Seja qual for a 

decisão do módulo pedagógico, o feedback é fornecido para o 

aluno através do módulo de comunicação. Enquanto isso, o 

sistema forma uma base de dados sobre o conhecimento do aluno 

em determinado assunto que está sendo ensinado pelo problema. 

Esta informação é atualizada para o módulo do estudante, a fim de 

ter um modelo mais preciso do aluno. 

 
Figura 4 - Principais módulos de um Sistema Tutor Inteligente 

 

Como podemos ver na arquitetura acima, um STI contém um 

módulo de estudante a fim de personalizar sua interação com o 

aluno. Para fazer isso, o sistema ideal precisa ter um bom 

conhecimento sobre o aluno, incluindo sua idade, sexo, 

capacidades, emoções e muitas outras características. Porém, o 

foco desta pesquisa não é sobre o projeto detalhado do módulo do 

estudante. Portanto, o módulo do estudante usado aqui considera 

apenas as características dos alunos que estão relacionadas 

diretamente com a aprendizagem: ou seja, o nível atual de 

conhecimento do aluno no assunto que está sendo ensinado. 

4. STI PARA ENSINO NO DOMÍNIO DE 
PROGRAMAÇÃO 

Muitos STI’s para o ensino de programação de computador, tem 

sido desenvolvido em diferentes linguagens. No decorrer desse 

processo de desenvolvimento, diversos sistemas foram 

desenvolvidos para auxiliar alunos e professores no processo de 

ensino e aprendizagem de programação. Alguns desses sistemas 

são apresentados por [1], [5] e [4], que serão apresentados a 

seguir. 

SQL-Tutor: que é um dos mais bem-sucedidos STI de todos os 

tempos e que ensina aos alunos conhecimento referentes ao 

domínio de teoria e design de banco de dados, procurando ensinar 

aos alunos como escrever consultas SQL. 

Lisp Tutor: este STI serve para acompanhar o aluno durante o 

processo de resolução dos problemas e transcrição do código. O 

sistema possui uma sequência de regras de produção que é 

repassada para o aluno à medida que ele vai resolvendo o 

problema, caso haja deficiências durante a produção o aluno é 

informado e não é permitida a continuação até que seja resolvido 

aquele problema. 

Algo-LC: nesse STI se diferencia dos outros Sistemas Tutores 

Inteligentes pelo fato de se ter um Companheiro de 

Aprendizagem, companheiro este que apoia o aluno durante a 

resolução dos exercícios, enviando mensagens o estimulando a 

verificar seus erros e corrigi-los e não demonstrando a resolução, 

como é feito em outros STI. 

5. RACIOCÍNIO BASEADO EM CASO 
Um sistema de CBR resolve problemas por adaptar soluções que 

foram utilizadas para resolver problemas anteriores. Segunda [3], 

o CBR é uma técnica de IA que tenta simular o funcionamento do 

cérebro humano, buscando solucionar um novo problema através 

da recuperação e adaptação de casos passados armazenados na 
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base de conhecimento. O raciocínio analógico reconhece 

similaridades entre diferentes domínios e, a partir delas, pode 

gerar novos conhecimentos. Essa técnica utiliza diferentes 

cálculos de medida de similaridade como meio de mensurar o 

quão semelhante um caso é de outro, considerando seus atributos 

e pesos associados a eles. 

Ainda conforme [3], enquanto outras abordagens de IA utilizam 

conhecimento genérico na forma de regras e roteiros, o CBR 

utiliza exemplos específicos concretos para representar o 

conhecimento, que é utilizado como base para resolução de outros 

problemas similares. 

O primeiro passo para utilizar uma solução já aplicada com 

sucesso anteriormente é determinar qual das experiências passadas 

mais se assemelha ao problema atual. Para ser possível realizar 

essa comparação, é necessário que as experiências sejam 

analisadas e armazenadas de forma organizada. Os aspectos 

importantes dos problemas devem ser isolados, rotulados e 

ordenados em uma base de casos de tal forma que possam ser 

utilizados para comparar a situação atual com as anteriores 

armazenadas. 

Assim, a cada novo caso em um sistema de CBR deve reconhecer 

e definir o problema atual a fim de encontrar a nova solução. O 

sistema deve ser capaz de verificar a similaridade entre o caso 

atual e os casos armazenados na base de dados para, a partir deles, 

adaptar uma nova resolução para o problema dado. 

6. BLOP PARA O ENSINO DE LÓGICA DE 
PROGRAMAÇÃO 

O STI BLOP é uma ferramenta para dá suporte ao aluno a 

construir seus primeiros algoritmos e com isso adquirir 

conhecimento no domínio de lógica de programação. O STI 

utiliza uma linguagem visual em blocos que permite criar 

programas em blocos estruturados. 

6.1. Descrição da Arquitetura BLOP 
Na Figura 5, apresentamos o modelo de arquitetura genérica de 

processo de verificação de respostas fornecidas pelos alunos para 

BLOP.  

A solução do aluno é analisada contra um conjunto de programas 

corretos armazenados na base de casos. Devido à complexidade 

envolvida com a análise semântica, é necessário restringir ao STI 

BLOP um pequeno subconjunto da linguagem de programação 

visual com a qual iremos trabalhar. A área de foco envolve a 

seguinte lista de conceitos básicos em linguagem visual em bloco: 

variáveis (declaração e uso local e global), operadores e estruturas 

de loops. 

Este sistema armazenará várias soluções corretas para cada 

problema proposto. Quando um aluno apresentar uma solução 

para um dado problema de programação, o sistema verificará a 

similaridade entre as soluções proposta pelo o aluno e as solução 

armazenadas na base de casos, a fim de identificar os possíveis 

erros nas resoluções dos exercícios feitos pelos alunos. O 

feedback é então fornecido com base na análise de problemas 

anteriores. CBR pode ser visto como um ciclo de cinco tarefas 

seguintes: 1 - dado um novo caso, recuperar casos semelhantes a 

partir da base caso; 2 - comparação parcial dos casos da base com 

o problema atual; 3- ordenação dos casos selecionados na base de 

acordo com o valor da similaridade; 4 - avalie a solução e revê-la 

com base em quão bem ela funciona; 5 - Decida se deseja manter 

este novo caso na base de casos. 

Problema: Escrever um programa chamado "soma", em que a 

soma de todos os números inteiros entre 1 e um número específico 

(N). Por exemplo, se N foram atribuído o valor 10, então a soma 

dos números de 1 a 10 é de 55. 

Figura 6 mostra a especificações do programa: 

 

Figura 6 - Linguagem visual problema soma 
 

Porém, pode-se reconhecer que existem várias possibilidades para 

as respostas dos alunos e o sistema não pode simplesmente listar 

respostas incorretas como mensagens de feedback. Mais tem que, 

baseado em casos anteriores sugerir possibilidades de formas de 

resolução do problema e apresentar para alunos. Por exemplo, a 

Figura 7 mostra como o aluno poderia escrever de forma diferente 

o mesmo problema: 

 

 
Figura 7 - Exemplos de resposta em linguagem visual 

 

Ambas as respostas são completamente corretas e o sistema 

precisa reconhecer esses tipos de respostas e não apenas responder 

de volta para o aluno indicando uma falha. Testar a correção de 

um programa não é uma tarefa fácil, e não pode ser alcançado 

apenas dando um conjunto de respostas fixas, por isso o STI 

BLOP será desenvolvido para analisar experiências similares já 

vividas e apresentar novas formas de uma possível possibilidade 

de desenvolvimento dos exercícios.  
Figura 5 - Arquitetura de processos BLOP. 
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Seja qual for o método de análise utilizado, o objetivo final de um 

sistema projetado para ensinar programação deve ser identificar 

corretamente os programas do aluno como correta ou incorreta e 

apresentar possibilidades, quando incorreto, de formas de 

alteração para que o aluno alcance êxito na resolução do 

problema. Os diferentes métodos de análise são bem-sucedidos 

em alcançar isso, em diferentes graus. Ao conceber o módulo do 

domínio de um STI para ensinar programação, é necessário 

selecionar um método que seja adequado para o sistema proposto. 

6.2. STI BLOP 
O STI BLOP é um sistema baseado na web que poderá ser 

acessado através de um navegador. Para utilizar o sistema, cada 

aluno deve criar uma conta de usuário com login e senha. Quando 

um aluno fazer login pela primeira vez, é solicitado para ele que 

realize um pré-teste para medir seu conhecimento atual sobre o 

domínio de lógica de programação. O pré-teste é um conjunto de 

questões de múltipla escolha, onde o aluno poderá deixar em 

branco as questões das quais não sabe a resposta para a pergunta. 

E é possível até mesmo não responder a qualquer pergunta se o 

aluno não tem conhecimento sobre o assunto. 

Uma vez que um aluno tenha concluído o pré-teste, ele é 

direcionado para a página de seleção de exercícios. Esta página 

também é exibida no início de cada sessão seguindo uma ordem 

de nível desde o pré-teste. O aluno escolhe um exercício para 

tentar resolver e, em seguida, insere o código em linguagem visual 

com a solução do exercício como mostrando na Figura 8. Quando 

solicitado, o sistema fornece feedback para o aluno. Ao aluno, 

também é permitido abandonar o exercício atual e retornar para a 

página de seleção de exercício a qualquer momento. 

 

Na parte superior da página o sistema exibe um menu, como 

mostrado na Figura 9. Nesse menu, é permitido ao aluno escolher 

entre algumas opções. Ele pode sair do sistema ou alterar as 

configurações do nível de exercícios e senha. O link "ajuda" traz 

algumas páginas de informação sobre como usar o sistema. 

Também será permitido ao aluno visualizar um relatório 

individual de desempenho, através de uma página que exibirá o 

seu conhecimento atual sobre o domínio dos temas abordados 

pelos STI BLOP, o relatório será aferido pelo sistema, com base 

nas resoluções de atividades realizada pelo aluno.  

 

 

 

 

Uma das principais vantagens do ITS BLOP é que ele orientará 

cada aluno para temas que são mais adequados para o seu nível 

atual de conhecimento. Esta orientação é feita através da lista de 

exercícios. O sistema exibe uma lista de exercícios que ele acha 

que são mais adequados para o aluno que está logado no sistema. 

Os exercícios são mostrados em ordem de adequação, com 

destaque aos exercícios mais adequado ao nível de conhecimento 

do aluno. Este é também o exercício que é selecionada por 

padrão. O estudante pode decidir tentar um outro exercício da 

lista, se ele desejar. A página de seleção de exercício das STI 

BLOP é mostrada na Figura 10. 

 

Embora o STI recomende ao aluno exercícios baseados em seu 

nível atual de conhecimento sobre um determinado assunto, pode 

haver momentos em que os alunos não concordar com as 

informações do sistema sobre o seu nível de conhecimento e pode 

querer ser encarregado de selecionar os próximos exercícios que 

queiram resolver. Nesses casos, eles podem selecionar um 

exercício diferente na lista exercícios, mas uma vez que esta lista 

pode ser muito extensa, eles podem achar que é difícil encontrar o 

que querem. Uma opção de pesquisa é fornecida para este 

propósito. Se o estudante decide procurar um exercício, a página 

mostrada na Figura 11 é exibida. O aluno pode agora escolher 

qual tema precisam ser cobertos pelos exercícios que ele queira 

tentar resolver. Também é possível escolher exibir os exercícios 

que já foram tentadas, ou os que ainda não foram tentados, ou 

ambos e exercícios desenvolvidos com êxito, ou os não 

desenvolvidos, ou ambos. 

 
Figura 8 - Página de resolução de exercícios 

 
 Figura 9 - Página de relatório de desempenho individual 

 
Figura 50 - Página de seleção de exercícios 
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O sistema permitirá a liberação de exercícios em lotes para os 

alunos. Isso é útil porque muitos exercícios liberados de uma 

única vez, pode ser demais para alguns alunos. Em cada exercício 

pode ser atribuída uma data de lançamento. Exercícios que 

tenham sido libertados, mas que tem uma data de lançamento 

maior do que uma data especificada, são apresentados como 

novos exercícios. O aluno também pode selecionar a exibição de 

novos exercícios, que não são novos ou ambos. Uma vez que o 

aluno escolhe os critérios de pesquisa necessários, eles podem 

voltar à página de seleção de exercícios. Agora, esta página exibe 

uma lista de exercícios que correspondem aos critérios de 

pesquisa. O aluno pode escolher o exercício que ele quer tentar 

resolver. 

 

Uma vez que um aluno tenha escolhido se os próximos exercícios 

devem ser sugeridos pelo sistema ou se o próprio aluno deve 

procura-los, está configuração desse modo de apresentação dos 

exercícios já permanecem ativas para a sessão de login atual, e 

para as sessões futuras, a menos que o aluno mude explicitamente 

as configurações novamente. Isto torna mais fácil para cada aluno 

trabalhar com base em sua preferência de apresentação dos 

exercícios sem ter que escolher o modo em outras vezes que fizer 

login no sistema. 

Uma consideração importante neste STI está relacionada ao fato 

de como serão fornecidos, pelo sistema, o feedback ao aluno, se o 

feedback deverá ocorrer de forma proativa pelo sistema ou se o 

sistema deve esperar para que seja solicitado pelo aluno. Embora, 

muitas ideias diferentes terem sido apresentadas na literatura, este 

trabalho está baseado na ideia de que somente deverá ser 

fornecido o feedback ao aluno, se ele assim o deseja. Portanto, 

quando um aluno enviar uma solução a ser analisada pelo sistema, 

a única forma de feedback, inicialmente fornecida pelo sistema, é 

se a solução está correta ou incorreta. 

7. RESULTADOS ESPERADOS 
Ensinar programação introdutória é um grande desafio para os 

educadores, por muitas razões. Embora muitos métodos tenham 

sido sugeridos com a finalidade de transpor este desafio, que 

continua a ser um grande problema. Em particular, poucas 

pesquisas foram realizadas sobre os métodos de ensino de lógica 

de programação para alunos iniciantes na área com pouco ou 

nenhum conhecimento no assunto. Nesta perspectiva, uma 

solução para este problema, tal como sugerido pela presente 

investigação, é a utilização de sistemas tutores inteligentes para 

esta finalidade. O STI BLOP é um sistema que se concentra em 

ensinar as noções básicas de lógica de programação para alunos 

iniciantes no curso da área de computação. Ele fornece exercícios 

para os alunos com base em suas necessidades específicas, a fim 

de maximizar sua aprendizagem. 

Foi descrito nesse trabalho o modelo computacional do STI 

BLOP. O BLOP está sendo projetado para o ensino no domínio 

de lógica de programação com a finalidade de ajudar alunos a 

superar suas dificuldades na apropriação de tal conhecimento. O 

BLOP, além de possibilitar aos alunos apropriação de 

conhecimento no domínio de lógica de programação, tem a 

pretensão de administra automaticamente problemas gerando 

dinamicamente e adaptando feedback em tempo de execução aos 

alunos.  
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ABSTRACT 
In order to contribute to the teaching and learning process in the 

program logic of discipline, this work aims to develop an 

authoring tool and application testing with automatic correction. 

To this end, we will integrate the tool with a visual editor code 

and BOCA environment, which is a system used for managing 

computer programming competitions. The development of media 

based search tool pedagogically provide the theoretical and 

methodological assumptions of the theory Historical-Cultural for 

the realization of programming logic of evidence in the replies to 

be algorithms that are automatically corrected, generating an 

immediate return to the student 

 

RESUMO 
Com o intuito de contribuir no processo de ensino e aprendizagem 

na disciplina de lógica de programação, este trabalho visa 

desenvolver uma ferramenta de autoria e aplicação de prova com 

correção automática. Para tanto, integraremos a ferramenta a um 

editor visual de código ao ambiente BOCA, que é um sistema 

utilizado para gerenciar competições de programação de 

computadores. O desenvolvimento da ferramenta busca propiciar 

meios fundamentados pedagogicamente nos pressupostos teórico-

metodológicos da Teoria Histórico-Cultural, para a realização de 

provas de lógica de programação em que as respostas sejam 

algoritmos que serão corrigidos automaticamente, gerando um 

retorno imediato para o aluno. 

Palavras Chaves 
Lógica de programação. Ambiente de Avaliação. Integração. 

Teoria Histórico-Cultura.  

1. INTRODUÇÃO 
Hoje, as ciências e a tecnologia estão cada vez mais aliadas no 

processo de ensino e aprendizagem. Nessa perspectiva, podemos 

fazer uso de várias ferramentas tecnológicas como jogos e 

simuladores, por exemplo, nas mais diversas disciplinas, como:  

matemática, química, biologia, física, informática e etc, afim de 

desenvolver o pensamento criativo e despertar processos 

psicológicos superiores dos seus usuários, com o intuito de 

aumentar seu grau de memorização, concentração e o 

desenvolvimento de seu raciocínio lógico. 

Nesta perspectiva, o presente trabalho visa contribuir com o 

processo de ensino e aprendizagem na disciplina de lógica de 

programação, através da proposta de implementação de uma 

ferramenta de autoria e aplicação de prova a alunos dos cursos de 

computação, além da integração entre duas ferramentas distintas, 

o Blockly e BOCA, ao sistema que será desenvolvido.  

A disciplina de lógica de programação é normalmente ensinada 

nos cursos da área de informática. Geralmente, nos cursos de 

computação, o ensino de lógica de programação se utiliza de 

técnicas, tais como: fluxograma ou a aplicação da teoria ensinada 

em  sala de aula, através de uma linguagem de programação 

específica, como C, C++, Java, JavaScript, Pascal e etc, porém, 

mais recentemente sugiram as linguagens visuais que tem sido 

muito utilizada para desenvolvimento de aplicativos educacionais 

para o ensino de lógica de programação. 

No ensino e aprendizagem de lógica de programação uma das 

dificuldades dos alunos é a execução da sua lógica depois de 

desenvolvidos seus algoritmos, tendo em vista que os mesmo são 

escritos em papel e que, segundo [5], o teste de mesa, que é 

aplicado nessa etapa da disciplina e que é um método utilizado 

para verificar se o algoritmo desenvolvido é eficaz, deve seguir 

um passo a passo, e isso além de desmotivar o aluno traz consigo 

um outro problema, que seria o ato de seguir o passo a passo para 

verificar a funcionalidade de sua solução. 

E afim de alcançar o desenvolvimento de uma ferramenta que 

supra as necessidades pedagógicas referente ao processo de ensino 

e aprendizagem, utilizaremos em sua concepção, a Teoria 

Histórico-Cultural. Neste contexto, iremos buscar suporte teórico 

pedagógico nas categorias de desenvolvimento e aprendizagem, 

mediação e atividade, postuladas como sendo de fundamental 

importância para a apropriação do saber e para o desenvolvimento 

dos processos psicológicos superiores humano. 

Frente ao exposto, o presente trabalho tem por objetivo 

desenvolver uma ferramenta de autoria e aplicação de prova, e a 

integração dos ambientes, Blockly e BOCA. O sistema como um 

todo, foi concebido pedagogicamente para realizar avaliações 

automáticas de lógica de programação, e possibilitar a criação, 

correção e reuso de questões e provas, que se encontram 

cadastrados na base de dados do sistema, pelo professor, e 

gerando um retorno imediato para o aluno a cada submissão de 

questão. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
Serão apresentados nessa seção alguns temas que darão 

fundamento teórico metodológico para o desenvolvimento do 

ambiente online para a resolução e correção automática de 

avaliação de algoritmo na disciplina de lógica de programação. 

2.1. Dificuldade no ensino e aprendizagem de 
lógica de programação 

Nos cursos da área de computação as disciplinas relacionadas com 

a programação e ensino e aprendizagem de algoritmos ocupam 

ponto de destaque e são essenciais para o bom desempenho dos 

alunos no decorrer dos cursos e na maioria das carreiras 

relacionadas com a informática.  

Pode-se observar nos cursos que abordam disciplinas que 

trabalham com lógica de programação, uma certa falta de interesse 

dos alunos em relação ao seu aprendizado, e isso se deve ao fato 

dessa disciplina ter como ponto fundamental uma grande carga de 

conceitos abstratos que é encontrado em todo o processo de 

ensino e aprendizagem nas disciplinas relacionadas a área de 

programação de computadores, onde a sofisticação dos ambientes 

de programação, principalmente das linguagens de programação, e 

da máquina em si, tendem a atrapalhar a elaboração da lógica dos 

alunos. Assim, para minimizar a falta de interesse dos alunos uma 

boa alternativa seria colocar para os iniciantes nessa disciplina, 

ambientes com uma boa carga de simplicidade [1]. 

[7], destaca alguns fatores que contribuem para a dificuldade no 

processo de ensino e aprendizagem de lógica de programação, 

dentre outras: 

• algoritmos e programas computacionais são processos 

dinâmicos, isso implica que os métodos tradicionais de ensino 

dessa disciplina não são mais adequados. 

• a impossibilidade de o professor fazer um acompanhamento 

individualizado ao aluno, tendo em vista o grande número de 

egressos que formam o primeiro semestre dos cursos de 

computação e ao tempo curto do currículo escolar. 

• as linguagens de programação usuais apresentam uma grande 

sobrecarga de sintaxes complexas e não têm representações 

visuais dos algoritmos, o que não contribui para uma melhor 

compreensão; 

Nessa perspectiva, os fatores citados geram frequentemente 

desorientação e desinteresses por parte de muitos dos alunos, 

exigindo um acompanhamento e orientação que dificilmente o 

professor terá para disponibilizar e que os métodos tradicionais 

nem sempre dão conta de suprir [7].   

Essas dificuldades têm levado educadores a procurar estratégias e 

matérias que possam diminuir as dificuldades sentidas por alunos 

e professores de programação. Para isso faz-se uso de programas 

educativos, tendo em vista que eles apresentam características 

dinâmicas e que sugere que as operações e interações dos 

algoritmos sejam, em geral, melhor descritas por meio de 

representações visuais dinâmicas [7]. 

Conforme [9], por as disciplinas de lógica de programação serem 

umas das primeiras a serem oferecidas nos cursos de computação, 

geralmente são formadas por alunos que vem de uma outra 

realidade, alunos oriundos do ensino médio, e com um histórico 

escolar de repetência e déficit de aprendizagem, dentre outros 

problemas. Assim, forma-se grande número de alunos 

matriculados nessas disciplinas, dificultado um acompanhamento 

e atendimento individualizado por parte do professor. 

2.2. Técnicas utilizadas para o ensino de lógica 
de programação 

Lógica de programação pode ser definida como um conjunto de 

técnicas para encadear pensamentos a fim de atingir determinado 

objetivo. Para a construção de algoritmos a lógica de programação 

é essencial, pois as pessoas que desejam trabalhar com 

desenvolvimento de programas para computadores têm que se 

apropriar de tais conceitos e conhecimentos. 

Para o desenvolvimento de algoritmos temos que usar 

essencialmente a lógica, para isso, faz-se usos de algumas 

linguagens, tais como: linguagem de programação de auto nível, 

fluxograma e linguagens de programação visual (bloco), por 

exemplo. 

As linguagens de programação de auto nível fazem uso de uma 

infinidade de palavras adicionais, como “program”, “var”, 

“begin”, “end” que pode, muitas vezes, acarretar mais um 

problema para os alunos no aprendizado da disciplina. Como 

mostrado na Figura 1. 

 

 
Figura 1.  Código na linguagem pascal 

 

Todos essas palavras e caracteres são necessários para que o 

programa seja entendido pelo compilador, que é um programa ou 

conjuntos de programas que tem por objetivo traduzir programa 

escrito em uma linguagem de alto nível, mais próximas da 

linguagem humana, programa fonte, como Pascal, Java, C, C++ e 

etc, para uma linguagem de máquina, ou baixo nível, como o 

Assembly. Esta tradução envolve a análise sintática, a qual tem 

por objetivo verificar se o programa está escrito dentro das regras 

da linguagem de programação do compilador [10].  

Frente ao exposto, fica claro que todo esse excesso e sobrecarga 

de sintaxe das linguagens de programação tornam-se uma barreira 

a mais no processo de ensino e aprendizagem da disciplina de 

lógica de programação, pois, além de se preocupar com o 

desenvolvimento do raciocínio o aluno ainda tem que se 

preocupar com a assimilação da linguagem. Esse é outro ponto 

que tem que ser levado em consideração quando se fala sobre o 

ensino e aprendizagem na disciplina de lógica de programação. 

O fluxograma, por outro lado, que é usado para mostrar de forma 

gráfica, a lógica para resolver programas, sendo que nesse 

processo destaca-se passos individuais e o fluxo de execução [10]. 

Assim, o fluxograma é nada mais do que uma representação 

gráfica do algoritmo, através de formas geométricas, facilitando a 

compreensão da lógica utilizada pelo aluno. 
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A Figura 2 ilustra os passos usados no desenvolvimento da lógica 

de programação para a resolução de problema para encontrar o 

fatorial de 5. 

 
Figura 2.  Fluxograma: cálculo do fatorial 

 

Porém, computadores não são programados usando desenhos. 

Existem, no entanto, algumas linguagens gráficas, mas são raras e 

pouco utilizadas [10]. 

A Figura 3 mostra um código em linguagem visual e logo a baixo 

o corresponde, exportado em JavaScript. 

 

 

Figura 3. Código na linguagem visual em blocos Figura 4.  
 

A linguagem visual em blocos, que consiste na criação de códigos 

onde o aluno pode arrastar e soltar blocos para escrever 

programas, mostra-se mais interessante, atraente e eficiente 

quando a finalidade é o foco na lógica desenvolvida pelo aluno, 

pois o aluno não precisará se preocupar com a sintaxe da 

linguagem quando estiver resolvendo suas atividades. A 

linguagem visual consiste em que cada bloco corresponde a uma 

linha de código em C, C++, Java, Python dentre outras, que 

depois de desenvolvido o código, ele pode ser exportado em outra 

linguagem.  

Tendo em vista as características da linguagem visual e o enfoco 

da disciplina de lógica de programação, que está mais interessada 

na forma conceitual de organização das ideias, do que no 

aprendizado de sintaxe de linguagem, que optamos para fazer uso 

da linguagem visual nesse trabalho.  

2.3. Teoria histórico-cultural como aposte 
teórico metodológico 

Com enfoque no processo de ensino e de aprendizagem humano, 

lançaremos mão dos pressupostos teóricos metodológicos da 

Escola de Vygotsky - Teoria Histórico-Cultural - e demais 

colaboradores, para fundamentar a proposta de desenvolvimento 

do ambiente online para a resolução e correção automática de 

avaliação de algoritmo, a fim de desenvolver uma sistema voltada 

pedagogicamente para o desenvolvimento humano e que seja 

capaz de auxiliar professor e aluno no processo de ensino e 

aprendizagem na disciplina de lógica de programação.  

Vygotsky foi um psicólogo Bielo-Russo, com formação em 

medicina e direito, dentre outras, que se interessava por literatura 

e por entender o processo psicológico do desenvolvimento 

humano [8]. A sua influência é sentida até hoje em diversos 

campos de pesquisa, dentre eles a arte, a literatura, a psicologia, a 

antropologia, a neurologia, a linguística e a educação. Mesmo 

depois de quase um século da realização das suas pesquisas, seus 

estudos ainda servem como base para diversas trabalhos no campo 

da linguagem e educação, entre outros.  

Dentre as categorias da Teoria Histórico-Cultural, que 

utilizaremos para concepção da proposta de desenvolvimento do 

ambiente online para a resolução e correção automática de 

avaliação de algoritmo, recorremos aos eixos norteadores: 

desenvolvimento e aprendizagem, mediação e atividade, vistas 

como pontos centrais dentro desta teoria e fundamentais para o 

processo de apropriação de conhecimento e desenvolvimento 

psicológico humano.  

Conforme [8], o desenvolvimento humano, a aprendizagem e a 

relação entre eles enfatiza a existência de uma trajetória de 

desenvolvimento que ocorre em parte definida pelo processo de 

maturação do organismo do indivíduo, pertencente a espécie 

humana, mas que o aprendizado é quem possibilita o despertar de 

processos internos de desenvolvimento, que ocorrem através do 

contato do indivíduo em certo ambiente cultural.  

Nesse sentido, entendemos que o desenvolvimento das atividades 

psicológico superiores humana ocorre em consequência da 

apropriação da cultura a partir de seu contato e interação com a 

realidade e com o meio que o rodeia. Segundo [3], através da 

apropriação desses conhecimentos o homem transforma a natureza 

e a constitui em objeto de conhecimento e, ao mesmo tempo, 

transforma a si mesmo em sujeito do conhecimento, assim 

entendemos como sendo essencial no desenvolvimento da 

ferramenta aspectos pedagógicos a fim de proporcionar maior 

aprendizado por parte dos alunos. 

A mediação para [11] é a base dos processos psíquicos superiores. 

Portanto, é de suma importância para desenvolvimento humano e 

tem uma enorme relevância nos processos pedagógicos, tendo em 

vista a relação que ocorre entre o sujeito que ensina – o mediador 

-, e o sujeito que aprende – o receptor. 

A relação entre o homem e o mundo é uma relação mediada, 

sendo essa relação essencial para o processo de transmissão das 

atividades humanas. [3] diz que, segundo a concepção de 

Vygotsky, o professor não ensina conceitos aos alunos, pode-se, 

no máximo, apresentar definições de conceitos que serão 

reproduzidos pelos alunos. Na realidade são os próprios alunos 

que formaram seus conceitos e o professor é apenas um mediador 

nesse processo. 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

495

A atividade não é qualquer coisa que a pessoa faça, mas apenas 

àquilo que faz sentido para ela. A tarefa realizada pelo ser humano 

sempre tem um objetivo e motivo, o objetivo é o resultado 

esperado no final da tarefa, que o mesmo já é previsto como uma 

ideia, o motivo é a necessidade que o levou a querer atingir aquele 

objetivo. O sentido é dado pela relação entre o motivo e o 

objetivo – ou resultado – previsto para a tarefa [6]. 

Assim, a relação entre estímulos e respostas é mediada pela 

atividade do indivíduo.  Entendemos ainda que é necessário um 

certo grau de comprometimento do indivíduo no desenvolvimento 

de uma atividade. Para que ocorra o aprendizado, é necessário, 

por parte da pessoa que está realizando a tarefa, um interesse 

naquilo que está sendo feito, no motivo que a impulsionou a 

realizar a atividade e até mesmo o que se espera no final da tarefa. 

 

3. AMBIENTES ENVOLVIDOS E 

TABALHOS REALACIONADOS 

3.1. Os ambientes Blockly e BOCA 
O Blockly é uma ferramenta de programação que faz uso de uma 

linguagem visual, permitindo aos usuários escrever códigos 

conectado blocos. O software é uma API (Application 

Programming Interface) disponibilizada pela Google, 

gratuitamente, afim de facilitar a criação e desenvolvimento de 

apps (application), procurando evitar que o desenvolvedor precise 

decorar comandos, e se preocupar com uma sobrecarga de sintaxe 

específica de uma linguagem de programação. Esta ferramenta 

está sendo usada largamente para desenvolvimento de aplicações 

educacionais para auxiliar o processo de ensino e aprendizagem 

sobre lógica de programação, devido a sua interface amigável, 

intuitiva e lúdica.  

O Blockly foi adotado por se tratar de um software Open Source e 

oferece permissões de cópia, modificação e uso, contanto que seja 

mantida a licença original, os direitos autorais e o fornecimento 

do código-fonte aos demais usuários.  

O Ambiente BOCA é um sistema de administração de 

competições de programação e foi desenvolvido para ser usado 

nas maratonas de programação nos moldes das realizadas pela 

SBC (Sociedade Brasileira de Computação). O sistema BOCA foi 

criado por [2] da EACH-USP (Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades da USP). O sistema foi desenvolvido em uma 

interface web e serve para gerenciar provas ou exercícios de 

programação, possui controle de tempo e disponibilização de 

resultados em tempo real durante as competições. O BOCA foi 

programado em linguagem PHP - (Hypertext Preprocessor), 

portanto, é portável para todo sistema onde tal linguagem esteja 

disponível. 

Porém, usuários que não possuem suficiente conhecimento sobre 

linguagem de programação ou mesmo do funcionamento do 

compilador, que é o caso da maioria dos alunos que estão 

iniciando nos cursos da área que envolve programação de 

computadores, não compreendem facilmente as informações 

apresentadas pelo sistema, sendo necessário reavaliar a forma e o 

conteúdo da apresentação dos erros aos alunos em função de seu 

nível de conhecimento. 

3.2. Trabalhos relacionados 
Na busca por trabalhos que se utiliza da integração entre 

ambientes com a finalidade de dá suporte as atividades com 

correção automática de exercícios de algoritmos, encontramos 

dois trabalhos que chamaram atenção e se destacaram, sendo um 

proposto por [4], e o outro trabalho realizado por [5], ambos 

propondo a integração do Ambiente Virtual Moodle, que é uma 

plataforma de ensino muito disseminada e utilizada no Brasil na 

modalidade de EAD (Educação a Distância), ao ambiente BOCA. 

A proposta de [4] procurou contribuir com as condições de ensino 

e aprendizagem em laboratórios de disciplinas de programação, o 

trabalho apresentou um ambiente que integra o Moodle a 

ferramenta Web BOCA, utilizada no apoio a competições de 

programação. A ferramenta permite o registro do resultado da 

compilação e da execução de problemas propostos nas linguagens 

C, C++ e Java, rastreando as submissões dos alunos, e possibilita 

a avaliação do professor via interface do Moodle. Considerando 

que a compilação e execução de programas em um servidor 

remoto compartilhado pode requerer muitos recursos 

computacionais, o ambiente desenvolvido oferece suporte a 

balanceamento de carga. 

E o segundo trabalho foi realizado por [5], que buscou integrar o 

ambiente Moodle ao ambiente BOCA para realizar a avaliação 

automática de questão enviadas por alunos. A solução apresentada 

buscou não alterar características do Moodle, permitindo uma 

implantação mais simples. A solução também foi desenvolvida 

para que os ambientes fossem implementados em servidores 

independentes já que a utilização do BOCA durante a avaliação 

dos algoritmos poderia comprometer o desempenho do ambiente 

Moodle. 

Embora estes trabalhos citados tragam importantes contribuições 

para o ensino de algoritmos, eles se diferenciam da proposto aqui 

exposta, pois pretendemos implementar uma ferramenta de autoria 

e aplicação de prova e integrar os ambientes com a finalidade de 

ensino e aprendizagem na disciplina de lógica de programação, 

sem a pretensão de se trabalhar com uma linguagem de 

programação que possui um enorme sobrecarga de caracteres, 

preocupando-se somente com o desenvolvimento das ideias de 

forma lógica do alunos, e assim trabalhar em um outro contexto, 

tendo em vista que iremos utilizar nessa perspectiva uma 

linguagem visual de blocos para codificação.  

Entendemos que para o ensino de lógica de programação o uso de 

métodos de uma linguagem de programação já existente torna-se 

uma barreira a mais, tendo em vista que as linguagens de 

programação estão mais focadas em aspectos computacionais, 

enquanto que a lógica de programação está mais voltar para a 

forma conceitual de organização de ideias sobre a realização de 

determinadas tarefas. Fazendo disso um dos motivos suficientes 

para que não sejam trabalhadas juntas. 

3.3. Arquitetura de desenvolvimento 
O presente trabalho tem como principal finalidade o apoiar ao 

processo de ensino e aprendizagem na disciplina de lógica de 

programação. Com esse intuito, a proposta de desenvolvimento do 

ambiente online para a resolução e correção automática de 

avaliação de algoritmo e a integração entre os softwares Blockly e 

BOCA, foi pensada com o objetivo de potenciar uma participação 

ativa do aluno no processo de ensino e aprendizagem, permitindo 

a prática e fixação do conteúdo trabalhado em aula, e da correção 

automática dos algoritmos durante essa resolução. 

É também objetivo deste sistema dar ao professor a possibilidade 

de gerar avaliações ou atividades - que poderão ser geradas 

escolhendo-se por categoria ou ser geradas aleatoriamente - 
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cadastrar questões, excluir questões, visualizar os resultados dos 

problemas resolvidos e alterar nota no sistema. O professor 

poderá, ainda, fazer o devido acompanhamento de seus alunos 

individualmente, onde terá a possibilidade de gerar relatórios de 

desempenho individual dos alunos, pois será criado uma base de 

dados para armazenar as informações gerados pelos alunos no 

decorrer da resolução das atividades, a fim de fazer comparações e 

observar o rendimento individual e da turma. Vale ressaltar que o 

professor terá acesso aos códigos submetidos pelos alunos, e as 

atividades ficam armazenadas para reutilização posterior. 

A seguir a Figura 4 mostra a arquitetura de integração interna 

entre o ambiente online para a resolução e correção automática de 

avaliação de algoritmos, o editor visual de código e o sistema 

BOCA: 

                Figura 4. Arquitetura interna do Sistema 
 

Para a criação das atividades, o professor cadastra na base de 

dados, através de uma interface, que será desenvolvida 

especificamente para tal finalidade, o título da questão, o 

enunciado do problema, um conjunto de entradas esperadas e um 

conjunto de saídas específicas, não sendo necessário cadastrar 

uma linguagem de programação específica, pois o editor trabalha 

com uma linguagem visual, porém o mesmo gerar um código 

corresponde a lógica desenvolvida em uma outra linguagem 

específica.  

Contudo, destacamos uma dificuldade, pois o sistema BOCA dá 

suporte a, somente, códigos em C, C++ e Java, enquanto a 

ferramenta Blockly gera códigos em JavaScript, Payton, PHP e 

Dart, assim será necessário fazemos uma conversão da linguagem 

visual para uma das linguagens correspondentes aceitas pelo 

sistema BOCA, afim de que seja realizada as correções dos 

problemas, a princípio implementaremos a ferramenta para 

geração de códigos em linguagem C++. 

Para a prática dos alunos, suas lógicas serão desenvolvidas na 

linguagem visual utilizada pelo editor Blockly e o ambiente online 

para a resolução e correção automática de avaliação de algoritmo, 

enviará o algoritmo para a avaliação do sistema BOCA, em 

linguagem C++, exportada pelo sistema, possibilitando aos alunos 

um retorno automático sobre a resolução de sua atividade. O 

sistema BOCA dá um retorno podendo ser positivo ou negativo. 

Para um melhor entendimento, podemos observa na figura 5 o 

fluxo do processo entre o ambiente online e os ambientes Blockly 

e BOCA, tais processos servem para o envio de questões e 

recebimentos das possíveis respostas. 

 
Figura 5.  Fluxo do processo do sistema com os ambientes 

 
Processos: 1 – o professor, logado no ambiente, define a avaliação 

ou atividade e a submete para resolução; 2 – o aluno visualiza a 

avaliação ou atividade definida pelo professor, em uma interface 

desenvolvida para o acesso do aluno, desenvolve e submete uma 

solução para a avaliação; 3 – o sistema editor de código entra em 

contato com o ambiente BOCA e envia o código-fonte, em C++, 

para avaliação; 4 – o ambiente BOCA realiza os devidos 

processos de avaliação automática para a solução proposta e 

devolve o resultado; e 5 – o sistema obtém o resultado da 

avaliação e o disponibiliza para visualização pelo aluno e pelo 

professor. 

O sistema será composto por duas interfaces, uma exclusiva para 

o uso do professor e outra desenvolvida especificamente para os 

alunos, cada uma com funções para a finalidade ao qual se 

propõe. 

3.3.1. Tela do professor 
Devidamente logado no sistema o professor poderá criar 

avaliações e ou atividades e, posteriormente, editar ou remove-las. 

Na tela do professor, será mostrado também, uma lista com 

opções de tipo de questões para o professor escolher qual o nível 

de questões que será submetido em cada avaliação ou atividade, 

onde o mesmo terá também a opção de gerar avaliações e ou 

atividades aleatoriamente com questões já cadastras na base de 

dados do ambiente. Após a escolha do tipo de questão será 

mostrado para o professor outra tela com os campos necessários 

para cada tipo de questão. 

 
Figura 6.  A Tela de cadastro de questões do professor 

 

A Figura 6, mostra abaixo a tela para criação de questões, nessa 

interface o professor deve inserir o título da questão, o enunciado 
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da questão, um conjunto de entrada e um conjunto de saída 

padrão. Para julgar as questões, o sistema BOCA necessita de um 

conjunto de entradas e um conjunto de saída padrão, em formato 

.zip, contendo também algumas informações referente as questões. 

3.3.2. Tela do aluno 

A tela do aluno apresenta o problema, mostrando o título do 

problema, o corpo do enunciado contento exemplos de entrada e 

saída que o programa deverá gerar, além disso existira uma área 

para que o aluno possa arrastar os blocos para desenvolver seu 

algoritmo. 

Para que o sistema BOCA possa julgar a solução submetida pelo 

aluno, o sistema espera um arquivo contendo o código fonte 

gerado pelo editor de código em linguagem visual. Deixamos aqui 

especificado que o sistema possibilitará ao aluno que ele escolha a 

ordem de resolução das questões presentes no questionário, onde 

o questionário terá um tempo específico para ser resolvido pelo 

aluno. A Figura 7 mostra a tela do aluno para resolução de 

questão. 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS 
Durante ao longo do tempo têm sido pensadas e criadas diversas 

ferramentas para o auxiliar professores e alunos no processo de 

mediação do conhecimento. Nesta concepção, o presente trabalho 

visa contribuir para o processo de ensino e aprendizagem na 

disciplina de lógica de programação dos cursos da área de 

informática. Nesse sentido, propomos um ambiente online para a 

resolução e correção automática de avaliação de algoritmos, 

apoiado em princípios pedagógicos postulados pela teoria 

histórico-cultural como essenciais para o processo de 

desenvolvimento humano, afim de contribuir de forma significa 

para o processo de mediação do conhecimento.  

Tendo em vista tais dificuldades no processo de ensino e 

aprendizagem dessa disciplina, a proposta de desenvolvimento do 

ambiente apresenta-se neste trabalho como sendo de fundamental 

importância para uma estruturação fundamentada 

pedagogicamente para o processo de desenvolvimento das 

máximas potencialidade do psicológico humano. A Proposta de 

desenvolvimento do ambiente online para a resolução e correção 

automática de avaliação de algoritmo será desenvolvida e, 

posteriormente, será realizar testes para verificar o seu uso junto 

ao seu público alvo (professores e alunos da disciplina de lógica 

de programação). Com o fim dos testes, pretende-se, para uma 

melhor avaliação do desempenho da ferramenta junto a 

professores e alunos, disponibilizar a ferramenta em uma turma 

regular na disciplina de lógica de programação, com o objetivo de 

verificar a aplicação prática da ferramenta e possíveis ajustes a 

serem realizados. 
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ABSTRACT 

Operating Systems are studied in several computing courses. 

They involve deep and broader topics, such as management 

of  processes,  memory,  I/O  and  file  systems.    Educational 

tools  have  been  proposed  to  assist  in  their  transmission. 

However, no educational tool directed to scheduling process 

(batch  or  interactive  systems),   or  capable  of  converging 

structural,    functional   and   performance   aspects   in   an 

integrated  way  has  been  found.    This  paper  proposes  a 

novel  web-based  open  educational  tool,  titled  Basoper,  to 

assist  in  the  teaching  of  scheduling  algorithms  for  batch 

systems.  Basoper is implemented through web technologies 

and it offers a clean visualization and interactive approach. 

Students   and   professors   had   contact   with   Basoper   and 

evaluated  it  under  different  perspectives  such  as  relevance, 

adherence  to  its  objectives,  interface,  among  others.   The 

results show the tool is relevant to the teaching of scheduling 

algorithms  of  batch  systems,  attends  its  objectives  in  class 

and extra-class activities, and has an intuitive interface.  Our 

work was rated as excellent by academic, getting the overall 

average of 9.1 students and 9.2 professors. 

 

CCS Concepts 

•Software and its engineering → Operating systems; 

Scheduling; 

 
Keywords 

Open   Educational   Resource;   batch   systems;   scheduling 

algorithm 
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1. INTRODUCTION 
Operating   Systems   (OS)   is   a   basic   subject   studied 

by    practically    any    computing    undergraduate    student. 

Although  basic,  OS  cover  many  topics,  e.g.,  management 

of  process,  memory,  I/O,  file  systems  and  deadlocks  [10]. 

To be taught in a deeper and broader way.  Each topic has 

a  vast  repertoire  of  details  related  to  structural,  functional 

and  performance  aspects.     The  challenges  regarding  the 

understanding  of  OS  grow  when  students  realize  distinct 

solutions   must   be   applied   to   different   systems.       The 

processes  and  memory  managements  of  OS  for  large  batch 

systems  are  not  appropriated  for  small  systems,  such  as 

those applied to Internet of Things (IoT). 

The  learning  of  process  management  is  a  hard  task,  due 

to  its  theory’s  density.    Subjects  such  as  process/threads 

creation,    inter-process    communication    (IPC),    message 

passing   and   process   scheduling   impose   a   high   level   of 

abstraction, on students for their understanding of concepts 

tightly  related  to  each  other.   Learning  Objects  (LO)  can 

help this teaching process,  mainly when the of specific and 

important  algorithms  is  simulated  [4,  1].     The  teaching 

of   scheduling   algorithms   of   batch   systems   is   a   good 

example resources,  as LO can make the difference,  because 

they   require   higher   abstraction   from   students   for   they 

understanding   of   the   functionality   and   impact   of   such 

algorithms for the performance as a whole. 

Open     Educational     Resources     (OER)     represent     a 

forward-step   in   relation   to   LO,   because   they   are   open 

and   can   be   used   freely,   changed   and/or   redistributed 

(under   specific   licenses).     Indeed,   OER   are   an   already 

known approach to help professors in showing concepts and 

implementing  aspects  of  operating  systems  [7,  13,  5,  11]. 

Another  advantage  is  the  potential  to  convey  theory  and 

enable same time to allow users to improve it. 

The  literature  reports  educational  tools  for  scheduling 

processes  teaching    [2,  12,  3,  9,  6],  however,  they  leave 

important  gaps:   has  been  (1)  no  educational  tool  focused 

on   batch   systems   scheduling;   (2)   even   considering   the 

scheduling  for  interactive  systems,  neither  one  is  an  OER 

indeed,  i.e.,  they  do  not  make  available  source  code,  allow 

changes  or  the  redistribution  under  specific  licenses  and 
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(3)  the  three  related  aspects  -  structural,  functional  and 

performance - are not simulated in an integrated way, which 

would strengthen learning. 

We  propose  a  novel  web-based  OER  (titled  Basoper) 

to  assist  the  teaching  of  scheduling  algorithms  of  batch 

systems  1.   It  does  not  at  to  replacing  the  professor,  but 

complementing   the   teaching   of   this   topic,   enabling   the 

integration  of  the  functional,  structural  and  performance 

perspectives.  It simulates the main data structures involved 

in  the  scheduling  activity,   the  way  algorithms  use  data 

structures  to  perform  the  scheduling  and  the  impact  such 

algorithms on the performance of the scheduled application. 

Basoper’s   design   is   based   mainly   on   studies   of   the 

concepts  described  in  ”Modern  Operating  Systems”,  book 

of  Tanenbaum  and  Bos  (2014)  [10]. It  is  a  web-based 

application   that   runs   on   the   ”client   side”,   without   any 

requirements  of  databases,   system’s  special  privileges  or 

additional packages in the server.  Implementation is based 

on  HTML  5,  Typescript  language,  jQuery  and  Bootstrap, 

which  enable  the  design  of  simple  interfaces  with  a  clean 
visualization and interactivity. 

Answers from professors and graduate and undergraduate 

students   of   computing   courses   were   considered   for   its 

evaluation.   Such  users  considered  Basoper  relevant  to  the 

teaching of scheduling of batch systems believed it reached 

its  objectives.   Basoper  was  evaluated  as  excellent  and/or 

great by most users, regarding perspectives as interface, use 

in class, activities and extra-class, and installation process. 

The  main  contributions  of  Basoper  are  it  complements 

the   teaching   of   batch   scheduling   algorithms   and   offers 

a  dynamic,  interactive  and  visually  attractive  simulation 

which enables the of tracking a step-by-step execution from 

a list of jobs scheduled by distinct algorithms.  From another 

(practical) point of view, professors and students can access 

the  OER  through  a  web  browser,  without  installing  and 

configuring any libraries or virtual machines. 

This  paper  is  organized  as  follows:   Section  2  provides 

an overview of concepts and policies about Batch Systems; 

Section  3  addresses  the  design  and  specifications  of  the 

Open  Educational  Resource;  the  prototype  of  the  model  is 

described in Section 4; Section 5 reports the results focused 

on users acceptance by students and professors; in Section 6, 

related works are listed and compared with our OER; finally, 

Section 7 summarizes the conclusions. 

 

2. TEACHING SCHEDULING FOR BATCH 

SYSTEMS 
The  teaching  of  scheduling  for  batch  systems  involves 

context,  motivation,  objectives,  scheduling  algorithms  and 

a performance evaluation resulting from the use of different 

scheduling algorithms. 

Due    to    space    restrictions,     details    about    context, 

motivation and objectives will not be presented.  According 

to Tanenbaum & Bos (2014) [10], batch computing systems 

have been widely used in the corporate world, for instance, 

to  process  daily  banking  transactions  or  issue  insurance 

policies.      In   such   systems,   no   user   waits   for   a   quick 

response  to  their  requests.   Consequently,  non-preemptive 

and   preemptive   scheduling   algorithms,    with   long-time 

CPU   periods   for   each   process,   are   acceptable.      Three 
 

 

1http://lasdpc.icmc.usp.br/˜ssc640/pos/basoper/index. 
html 

 

basic  scheduling  algorithms  been  addressed:   First-Come 

First-Served  (FCFS),  Shortest  Job  First  (SJF)  and 

Shortest  Remaining  Time  Next  (SRTN).  FCFS  is 

the simplest non-preemptive algorithm, in which a queue of 

ready  processes  holds  processes  to  be  scheduled  into  CPU, 

at  the  same  arrival  sequence  in  the  queue.  SJF  is  another 

non-preemptive algorithm.  In this algorithm, it is assumed 

to know the length of jobs in advance.  It attends the shortest 

job  quickly,  however  the  duration  time  of  the  next  CPU 

use is hard to be identified; SRTN is a preemptive version 

of  SJF.  It  chooses  the  process  of  shortest  remaining  run 

time.   When  a  new  job  arrives,  its  total  time  is  compared 

to  the  current  remaining  time  of  the  process.   If  the  new 

job requires less time to finish than the current process, the 

latter one will be suspended and the new job will be started. 

The  core  topic  taught  should  be  scheduling  algorithms, 

considering the structures used,  their functionality and the 

impact   for   the   performance   of   the   processes   scheduled. 

Students  that  aim  to  learn  such  a  topic  must  abstract  the 

main aspects and understand how they work and interact. 

An   OER   can   transform   those   theoretical   classes   into 

a  more  attractive  and  dynamic  activity  to  students  by 

simulating the structures used, the behaviour and comparing 

the performance and costs of different algorithms.  Basoper 

was designed to reach such aims. 

 

3. DESIGN OF BASOPER 
The  Basoper  is  characterized  by  its  technical  portability 

(platform independent) and portability in teaching.  At first, 

it refers to the ability to access the OER from any operating 

system,  without  the  need  for  installation.    The  second  is 

related  to  the  different  ways  of  teaching,  both  to  deliver 

content  and  to  assist  in  the  setting  of  problem  solving. 

The  extensibility,  the  design  allows  adapt  new  scheduling 

algorithms, changes in the dynamics of the graphic interface 

and  customization  for  other  languages,  as  long  as  the  the 

user to have technical knowledge of web programming. 

It  defines  structural,  functional  and  performance  models 

to simulate the behaviour of scheduling algorithms for batch 

systems.  When viewed together, those models, contribute to 

the  understanding  of  the  scheduling  algorithms.   Each  one 

is described in the following subsections. 

3.1 Structural Model 
The structural model represents the data structures used 

by   the   scheduling   algorithms   implemented.      The   main 

data  structures  represented  are,  PC  (Program  Counter), 

TCS   (Time   for   Context   Switch),   execution   steps,   and 

blocked/ready/execution queues (Table 1). 

Jobs are configured as a set of arrival time and instructions 

as  P  (Processing),  and  B  (Blocked).    Arrival  time  is  the 

moment  of  arrival  of  in  the  batch  system.   P  represents  a 

process instruction spending a CPU logical time unit.  B  is 

an  I/O  instruction  occurrence,  e.g.,  a  user’s  prompt.   The 

job  instructions  structure  is  illustrated  in  Table  2,  which 

shows  a  time  line  execution  at  the  arrival  time  0  (zero), 

four  P  (processing)  instructions  and  two  B  (blocking)  I/O 

instructions.  When a job with a set of instructions has been 

defined, it is added to the Job List (Table 3). 

The  Ready  Queue  (Table  4(b))  represents  the  sequence 

of execution of each process (process on the left is the next 

to  be  executed).   This  queue  is  updated  according  to  the 

scheduling algorithm used.  Each process is represented by a 
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Job name (process name), its arrival time in the scheduler, 

a Job Identification (JID) and the position of the Program 

Counter  (PC).  Users  can  track  the  process  execution  and 

its behaviour based on such values.  In batch systems, when 

an I/O instruction occurs, the job is moved from Execution 

Queue to Blocked Queue (Table 4(a)).  After the I/O request 

has  been  met,  the  job  is  placed  in  the  Ready  Queue  again 

for execution. 

3.2 Functional Model 

 
Table 1:  Summary of data structures for simulations. 

 

Basoper  enable  the  to  simulation  of  functional  aspects 

for  the  following  scheduling  algorithms  for  batch  systems: 

FCFS, SJF and SRTN, showing an step-by-step execution. 

Besides the tables used by the structural model, additional 

information is provided for the abstraction of representation 

CPU  usage  and  I/O  requests  (Table  5).   The  first  column 

(JOB)  of  the  table  represents  the  process  identification.  P 
denotes  CPU  processing  instruction,  B  is  a  block  request 

(I/O),  ”  –  ”  represents  when  the  CPU  is  idle,  and  ”↔” 

represents the time to context switch. 

 
Table 5:  Executions Steps. 

 

Job 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A – P B ↔       P 

C     P P ↔     
B        P P ↔  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Table 2:  Example of a job.  P represents a CPU instruction 

and B is a blocking request. 

 

Arrival  Time 
Instructions 

0 1 2 3 4 ... N 
0 P P B P B ... P 

 
 

Table 3:  Job List. 

 
PID Arrival  time Instructions  List 

Job A 0 P B P P P 

Job B 4 P P P P P 

Job C 2 P B P B P 

 
 

Table 4:  Example of Blocked and Ready queues. 

 

 

 

 

 

 
(a) (b) 

3.3 Performance Model 
Scheduling  algorithms  have  different  aims  [8],  and  the 

choice by an specific algorithm may favor one type of process 

rather  than  other  (in  terms  of  performance).  Basoper  uses 

the following metrics to evaluate these different properties: 

(a)  throughput:   number  of  processes  that  are  completed 

per  time  unit;   (b)  CPU  utilization:   percentage  of  CPU 

utilization (%); (c) waiting time:  sum of the time spent by a 

process in the ready queue; (d) turnaround time:  time taken 

by a process from its submission to the end of its execution; 

(e)  response  time:  time  elapsed  between  the  submission  of 

the command and obtaining of result. 

Three   metrics   are   commonly   used:    CPU   utilization, 

waiting  time  and  turnaround  time.   Basoper  adopts  them 

to compare the performance of the algorithms.  Our design 

includes the steps spent with CPU use/idle and the context 

switch must be computed an overview with for the obtaining 

of  metrics.     When  CPU  is  either  in  use,   or  idle,   it  is 

considered  a  time  unit.   When  a  context  switch  occurs,  it 

is  considered  0.1  time  unit,  i.e.   a  small  fraction  spent  on 

the  CPU  instruction.    An  exceptional  case  is  when  there 

is  only  one  process  executing  in  the  system  and  a  blocked 

instruction  (B)  occurs:   in  this  case  the  B  instruction  is 

computed as idle time. 

 

4. IMPLEMENTATION DETAILS 
For  a  clean  and  interactive  interface,  Basoper  has  been 

developed   for   web   by   technologies,   such   as   HTML   5, 

TypeScript language, jQuery and Bootstrap libraries.  Even 

considering   these   qualities,   it   is   important   to   highlight 

this   first   version   of   Basoper   did   not   take   all   HCI 

(Human-Computer Interaction) metrics. 

It  is  a  web  application  that  can  be  either  hosted  on  web 

server,  or  directly  executed  on  a  desktop  machine.    The 

minimum  server  requirements  for  hosting  our  application 

are    a    CPU    of    500Mhz,    256MB    of    RAM    memory, 

1Mbps  bandwidth,  Linux  operational  system,  Windows  or 

BSD-like, Apache web server, IIS, or compatible.  The client 

must  be  any  web  browser  that  supports  JavaScript  and 

HTML5 (Firefox, Chrome, Safari or other). 

The prototype was designed in two scenarios, so that the 

job  input  actions  could  be  separated  from  the  algorithm 

execution.   Basoper  site  offers  videos  with  tutorials  on  its 

Structure Description 

 

PC 

It a pointer that controls the job 
execution order, and is exclusive 
for each job. 

 

Job instructions 
It is an array that represents 
Processing (P) and Blocking (B) 
instructions 

TCS 
It is a logical interval time for 

switching CPU registers and cache 
 

Execution Steps 

It is a table that display the 
execution of the instructions step- 
by-step according to the scheduling 
algorithm. 

Execution 
Each job is inserted in this 
queue, which will provide tasks 
for the execution steps. 

 
Ready Queue 

It holds jobs able to be executed. 
Its content could be rearranged 
according to the scheduling 
algorithm 

 

Blocked Queue 
When a job executes a block 
instruction, it leaves the execution 
queue and goes to the blocked queue. 

Blocked  Queue Ready Queue 

Job X Job Y Job A Job B 
JID: 5 JID: 7 Arrival Time:  0 Arrival Time:  2 

PC: 5 PC: 2 JID: 2 JID: 1 

  PC: 1 PC: 0 
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use.   Another  aspect  considered  is  the  language  translated 

to English, Spanish and Portuguese. 

In the first scenario, the selection of scheduling algorithm 

and addition of a job list are performed, as shown in Figure 

1.    The  process  can  be  filled  in  three  ways:   a)  manually 

adding the arrival time and instructions lists one per time; 

b) adding a random job in the list, which means the system 

generates  a  random  arrival  time  and  instruction  sequence, 

and; c) choosing a static sample list suggested.  The latter is 

recommended to users that aim at generating the same list 

to compare the performance among scheduling algorithms. 

The  second  scenario  contains  the  structural,  functional 

and  performance  models  described  in  Section  3  and  shown 

in  Figure  2.     The  structural  interface  is  represented  by 

the  step-by-step  execution  (dark  gray),   execution  queue 

(green),  ready  queue  (orange),  and  blocked  queue  (red). 

The   functional   aspect   is   covered   by   the   permutation 

among  the  queues,  according  to  the  scheduling  algorithm. 

The   performance   metrics   are   computed   considering   the 

overall  efficiency  and  CPU  utilization,  waiting  time,  and 

turnaround time of each finished job. 

The Step-forward button executes one job instruction per 

step  and  plots  it  for  the  flow  execution  in  the  Table  of 

Execution  Steps  (dark  gray).     Another  option  is  to  use 

the  Play  button  for  obtaining  the  behavior  of  consecutive 

Step-forward clicks. 
 

Figure 1:  Interface for input job list 

 
 

Figure 2:  Job Execution Interface 

 
Basoper  is  available  for  downloading,   including  codes, 

from  the  Open  Educational  Resource  web  page2   at  the 

LASDPC/ ICMC/USP. 
 

 

2http://lasdpc.icmc.usp.br/˜ssc640/pos/basoper.zip 

5. EVALUATIONS 
The  Basoper’s  acceptance  was  evaluated,  regarding  its 

contributions to the teaching of process scheduling in batch 

systems,  under  the  perspective  of  students  and  professors. 

We  make  available  an  electronic  form  with  some  specific 

questions  to  be  answered  by  professors  and  students  was 

made available. 

The  electronic  form  contains  eight  questions,  of  which 

six  are  closed  (multiple  choice)  and  two  are  open.    The 

answers  to  the  closed  questions  have  five  levels  (Excellent, 

Great, Good, Fair and Poor), for the classification the user’s 

opinions  regarding:   teaching  relevance  (Q1),  adherence  to 

the objectives (Q2), evaluation of the GUI (Q3), installation 

process  (Q4),  use  in  the  classroom  (Q5)  and  extra  class 

use  (Q6).   The  open  questions  are  devoted  to  correctness 

(Q7) and suggestions, approval or criticism to our tool (Q8). 

Values were assigned for each level Excellent-10; Great-8.5; 

Good-7; Regular-5; Bad-3.  Therefore a weighted average of 

each closed question could be established. 

The  form  was  filled  out  by  professors  and  students  of 

computing  courses.   A  total  of  24  volunteers  graduate  and 

undergraduate participated, students of OS and 5 professors 

from  different  teaching  institutions.   Figures  3  and  4  show 

our preliminary results. 

All students (100%) consider the relevance of Basoper to 

teach  batch  systems  great  and  excellent.   The  same  result 

can  be  observed  when  evaluating  if  Basoper  reached  its 

objectives as an OER and its installation process.  Interface 

was  evaluated  as  great/excellent  by  79.0%  of  students  and 

its lowest score was good - for 21.1% of the students.  The use 

of  Basoper  in-class  and  extra-class  activities  was  evaluated 

as  great/excellent  by,   respectively,   94.8%  and  73.7%  of 

students.    According  to  Table  6,  the  comments  made  by 

students highlighted the positive aspects of Basoper, mainly 

those  ones  related  to  interface,  functionality  and  videos  on 

”how-to-use” this OER. We determined the overall score of 

9.1 considering a simple arithmetic average from those values 

associated with each level. 

Under   professors’   point   of   view,    Basoper   was   also 

positively  the  evaluated  (Figure  4  and  Table  6).     80% 

considered the tool excellent or great in relation to relevance 

(the lowest score for this topic was good (with 20%)).  It was 

also  considered  great  or  excellent  by  all  professors  (100%) 

regarding  the  adherence  to  the  objectives,  interface  used, 

installation processes and use in extra-class activities.  The 

use  in-class  was  considered  great  or  excellent  by  80%  of 

professors;  only  20%  considered  it  good  (the  lowest  score). 

Therefore, the overall score assigned by professors was 9.2. 

Our preliminary results show Basoper has had an excellent 

acceptance   from   its   users   (professors   and   students   of 

computing courses).  The users considered in our evaluation 

pointed out Basoper is relevant for the teaching of scheduling 

of  batch  systems,  shows  tight  adherence  to  its  objectives, 

has   a   great   user’s   interface,   and   a   simple   installation 

process and is useful in both classroom and extra-classroom 

activities.      The   comments   were   positive   and   highlight, 

among  other  aspects,  through  Basoper,  the  behaviour  of 

different scheduling algorithms.  The use of web contributed 

significantly  technology  to  this  acceptance,   because  this 

technology offers resources for the development of clean and 

interactive  interfaces.  Another  important  point  is  Basoper 

can  be  deployed  on  a  web  server  and  accessed  by  any 

user  with  an  Internet  connection,  which  reduce  efforts  for 
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installation.  This is ongoing work and the results presented 

here  are  preliminary.   In  future  work,  experiments  will  be 

performed evaluating the learning content by the students. 

Table   6:     Qualitative   opinion   from   both   students   and 

professors.     ”P”  and  ”S”  denote  professors  and  student, 

respectively. 

 
 

 
 

(a) Relevance (b) Meeting of 
objectives 

 

(c) Interface (d) Instalation 
Process 

Users’  opinions 

P1:  ”I enjoyed this tool.” 

P2:   ”I  did  not  detect  errors  and  its  interface  is  very 

good.” 

S5:    ”The   first   time   I   used   Basoper   I   was   a   little 

confused  about  the  execution  steps;  but  after  watching 

the  video  with  instructions,  the  execution  sequence  was 

much  clearer.    I  found  it  a  great  idea  to  provide  that 

video.” 

S10:  ”The  interface  is  very  good.   It  can  illustrate  the 

concepts seen in classroom and enables users to add their 

own  examples,  which  facilitates  personal  or  classroom 

use.   The  inclusion  of  videos  explaining  how  to  use  this 

tool is also a plus ...” 

S16:   ”Excellent  OER!  It  is  great  to  exercise  different 

scheduling algorithms and check their behavior.  It would 

  be very interesting to use it in the classroom...”  

 

 

6. RELATED WORK 
This section reports the main simulators available in the 

literature   and  used  as   LO   to   complement   the   teaching 

of  scheduling  algorithms.     We  could  not  find  simulators 

focused on the teaching of the scheduling of batch systems, 

(e) Usefulness   in   the 
classroom 

(f) Usefulness in 
after-school activities 

but  only  on  scheduling  in  a  general  sense.    The  software 

tools  presented  are  CSCI  152  CPU  Scheduling  Algorithm 

Simulator  [2],  Tran’s  Scheduling  Algorithm  Simulator  [12], 

Figure 3:  Opinion of the interviewed students.  Classification 

range:  excellent, great, good, fair and poor. 

 

 

(a) Relevance (b) Meeting of 
objectives 

 

(c) Interface (d) Instalation process 

MLFQ Scheduling Algorithm Simulator [3], CPU Scheduling 

Simulator [9] and MOSS Scheduling Simulator [6]. 

CSCI  152  is  a  web-based  application  to  simulate  the 

scheduling  of  interactive  systems  available  on  the  Internet. 

It  offers  a  web  interface  to  show  how  FCFS,  SJF  and 

Round-Robin algorithms work over a unique set of processes. 

Unfortunately, we can not run this tool to test it, preventing 

the realization of performing a scheduling simulation. 

Tran’s Scheduling Simulator is a Java applet that supports 

a variety of algorithms and creates a custom list of processes. 

However, each process has a simple process model, by means 

of  it  is  possible  add  only  a  CPU-burst  instructions  per 

process.  It does not deal with I/O instructions and requires 

web browser support for Java applets. 

MLFQ  offers  only  one  scheduling  algorithm  and  more 

flexibility  than  the  previous  ones.   Although  it  enable  the 

setting  of  a  mixed  of  CPU  and  I/O  instructions,  the  burst 

length  is  fixed  to  only  one  value.   It  has  a  Gantt  chart  to 

illustrate when the process is using the CPU. 

CPU   Scheduling   Simulator   provides   a   Java   Desktop 

program  with  a  graphical  animation  to  cover  scheduling 

algorithms.   It  uses  a  realistic  process  model  that  can  be 

configured by the user and a graphical tracking to represent 

what   occurs   the   in   scheduler   during   an   execution.     It 

also enables users to test and increase their comprehension 

of  theoretical  concepts  by  making  their  own  scheduling 

decisions through the GUI of the simulator. 
(e) Usefulness in 
classroom 

(f) Usefulness in 
after-school activities 

Moss   Scheduling   Simulator   is   another   program   that 

displays  the  behavior  of  scheduling  algorithms  against  a 

variety  mix  of  process  loads.     The  user  can  specify  the 
Figure 4:  Opinion of the teachers interviewed.  Classification 
range:  excellent, great, good, fair and poor. 

number   of   processes,   the   mean   and   standard   deviation 

for  CPU  and  I/O  time  for  each  process,   and  period  of 
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simulation.   A  statistical  summary  is  provided  at  the  end 

of  simulation.     An  interesting  resource  available  by  this 

simulator is its flexibility.  Users are able writing and testing 

his  own  scheduling  algorithms  to  be  tested  with  different 

process loads. 

Analysing  these  related  work,  we  observe  they  can  be 

considered  learning  objects;  but  not  REAs.   They  are  not 

available  as  an  open-source  resource  (indeed,  they  are  just 

available  to  download).  Considering  the  content  taught  by 

Basoper,  we  can  see  our  tool  exceeds  the  characteristics  of 

the related work.Although CSCI 152 is a web simulator and 

offers  different  algorithms,  it  does  not  supply  an  interface 

for  its  proper  execution.    In  this  sense,  Basoper  offers  a 

simpler and friendly user interface, able to run on different 

browsers.  We concerned our effort to overcome a limitation 

of Tran’s Scheduling Algorithm Simulator, in order to offer 

a detailed process model.  With this model it is possible to 

add  CPU  and  I/O  bursts,  without  extra  configuration  of 

the  web  browser  to  open  Java  applets  as  needed  by  Tran’s 

Simulator. 

Although some of the work related allow to perform bursts 

of  CPU  and  I/O  as  the  fixed  length  MLFQ,  our  OER 

supports  a  flexible  number  of  instructions  per  burst.  CPU 

and Moss are two programs with an interesting coverage of 

details, however they can be used as learning tools only with 

students of a greater knowledge base. 

 

7. CONCLUSIONS 
This  paper  presented  Basoper,  a  novel  OER  that  helps 

professors and students to teach and learn process scheduling 

for batch systems.  Basoper explores the integration of three 

perspectives:  functional, structural and performance. 

Its  main  contribution  is  it  makes  the  teaching  of  process 

scheduling  for  batch  systems  a  more  interactive,  dynamic 

and attractive activity.  Differently from other related tools, 

Basoper  complements  the  teaching  of  this  subject  through 

a   step-by-step   execution   of   scheduling   algorithms   and 

enables their comparison under three distinct points-of-view 

(functional,  structural  and  performance).    Professors  can 

use  Basoper  to  demonstrate  the  impact  of  each  scheduling 

algorithm  and  require  students  to  do  extra-class  activities, 

to consolidate the subject taught. 

Our  results  show  Basoper  has  had  excellent  acceptance 

from professors and students.  According to interviews with 

users,  we  note  that  the  Basoper  is  (has  a):   (1)  relevant 

for  the  teaching  of  process  scheduling  for  batch  systems, 

(2)  closely  related  to  its  objectives,  (3)  friendly  graphical 

interface,  (4)  simple  installation  process  and  (5)  useful  for 

activities in the classroom and extra-class.  Comments made 

by those users are very positive and highlight, among other 

aspects, Basoper enables the comparison of the behaviour of 

different scheduling algorithms.  The use of web technology 

significantly contributed to the acceptance, because it offers 

resources   for   the   development   of   clean   and   interactive 

interfaces.   Basoper  can  be  deployed  on  a  web  server  and 

accessed  by  any  user  with  an  Internet  connection,  which 

reduces efforts for its installation. 

Our next challenges include (i) enabling users to customize 

some execution parameters, as cost with context switch; (ii) 

considering  the  time  spent  on  with  (un)load  of  program 

into  memory;  (iii)  offering  exercise  lists  for  professors  to 

verify if students have understood the topic;  (iv) providing 

charts   for   comparisons   among   the   different   algorithms 

 

implemented;   and   (v)   implementing   a   queue-animation 

when a job exchange occurs. 
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ABSTRACT 
Usability and adaptivity are constant concerns of computerized 

systems depending on the amount of information available on 

them, linked to users' ease of navigation for such systems. This 

paper proposes a method of analysis based on a qualitative and 

quantitative statistical study to assess the usability and adaptivity 

of AVAs. The Engineering Usability was used to verify and 

validate the evaluation of the adaptivity of the content presented 

to the learner through a variety of learning styles (sequential, 

holistic, etc.) and also through its preference on how to study 

(text, image, video, audio). For statistical analysis, we used the 

Mann-Whitney test, which is a powerful nonparametric proof, 

which could infer preferences and style of a particular learner. The 

adaptability of the modelI was also validated.  

RESUMO 
Usabilidade e adaptatividade são preocupações constantes de 

sistemas informatizados em função da quantidade de informações 

nelas disponibilizadas, vinculadas à facilidade de navegação dos 

usuários por tais sistemas. Este trabalho propõe um método de 

análise baseado em um estudo estatístico qualitativo e quantitativo 

para avaliar a usabilidade e adaptatividade dos AVAs. A 

Engenharia da Usabilidade foi usada para verificar e validar a 

avaliação da adaptatividade do conteúdo apresentado ao aprendiz 

através de diversos estilos de aprendizagem (sequencial, holístico, 

etc) e também por meio de suas preferências quanto à forma de 

estudar (texto, imagem, vídeo, áudio). Para a análise estatística, 

utilizou-se o teste de Mann-Whitney, que é uma poderosa prova 

não-paramétrica, o qual pôde-se inferir as preferências e estilo de 

um determinado aprendiz. Foi validado também a adaptatividade 

do modelo. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education. 

General Terms 
Measurement, Documentation, Experimentation.  

Keywords 
Sistemas Tutores |Inteligentes, Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem, adaptatividade. 

1. INTRODUÇÃO 
Aprendizes ao interagirem com Ambientes Virtuais de 

Aprendizagens (AVAs) tem a percepção de que o sistema se 

adapta às suas necessidades e características individuais e creem 

que a adaptatividade lhes propiciará benefícios. Sabemos que o 

nível de aprendizado e sua efetiva fixação dependem diretamente 

dos conteúdos programáticos, de suas estruturas instrucionais e, 

principalmente, dos anseios e expectativas dos aprendizes diante 

do que se lhe oferecem como ferramenta do conhecimento. 

Usabilidade e adaptatividade são preocupações constantes de 

sistemas informatizados em função da quantidade de informações 

nelas disponibilizadas, vinculadas à facilidade de navegação dos 

usuários por tais sistemas. O termo usabilidade tem sido usado 

com diferentes significados; um deles se refere, segundo Lara [28] 

e Oliveira [33], à facilidade de uso em sistemas de computação. 

Enquadra-se num conceito mais amplo, o da aceitabilidade do 

sistema pelo usuário. Os AVAs têm uma vertente no conceito de 

adaptatividade: refere-se a um dos níveis de relacionamento do 

sistema/aprendiz, em que o sistema se adapta a este.  

AVAs são sistemas que têm como princípio fundamental que as 

pessoas são diferentes e aprendem com ritmos e necessidades de 

aprendizagem diferentes também [25]. Segundo Nielsen & Etahir 

[30], esses sistemas apoiam-se no projeto de interface e na 

disponibilização de ferramentas avançadas de navegação, como 

mapas conceituais, navegadores gráficos e máquinas de busca de 

informações, para orientar o aprendiz e permitir que tome suas 

próprias decisões sobre o próximo caminho a ser seguido. 

A utilização de apresentações hipermídia com diversas finalidades 

difunde-se cada vez mais. Mas, se essas apresentações são 

utilizadas por usuários com características diferentes, em diversas 

condições de ambiente, é muito importante personalizá-las, 

levando em conta especificidades do ambiente e principalmente 

do usuário. A inclusão de adaptação fez surgir a área hipermídia 

adaptativa [29], segmento de pesquisa inserido da área de 

interfaces adaptativas e baseado no Modelo de Usuário [11] 

representando preferências, conhecimentos, objetivos, histórico de 

navegação e outros aspectos relevantes [34]. A área combina a 

tecnologia dos Sistemas Hipermídia tradicionais com a dos 

Sistemas Tutores Inteligentes (STIs) [9, 10, 44], proporcionando 

ao usuário a informação mais apropriada em formato interpretável 

[11, 34]. Alguns STIs incorporadores de técnicas de hipermídia 

adaptativa são: ELM-ART (ELM Adaptative Remote Tutor [14], 

Isis-Tutor [15], Anaton-Tutor [7], entre outros. 

A utilização de apresentações hipermídia com diversas finalidades 

difunde-se cada vez mais. Mas, se essas apresentações são 

utilizadas por usuários com características diferentes, em diversas 

condições de ambiente, é muito importante personalizá-las, 

levando em conta especificidades do ambiente e principalmente 
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do usuário. A inclusão de adaptação fez surgir a área hipermídia 

adaptativa (Mann, 1999), segmento de pesquisa inserido da área 

de interfaces adaptativas e baseado no Modelo de Usuário [11] 

[11] representando preferências, conhecimentos, objetivos, 

histórico de navegação e outros aspectos relevantes (Oliveira, 

2004). A área combina a tecnologia dos Sistemas Hipermídia 

tradicionais com a dos Sistemas Tutores Inteligentes (STIs) [9] 

(Borgi,, 2002, [10]; Cury, Omar & Direne, 1998), proporcionando 

ao usuário a informação mais apropriada em formato interpretável 

[11]; Oliveira & Fernandes, 2003). Alguns STIs incorporadores 

de técnicas de hipermídia adaptativa são: ELM-ART (ELM 

Adaptative Remote Tutor [14], Isis-Tutor [15], Anaton-Tutor [7], 

entre outros. 

Dadas tais atribuições, esta pesquisa visa identificar os tipos de 

aprendizes e possui como objetivo geral propor um método de 

análise baseado em um estudo estatístico qualitativo e 

quantitativo, para avaliar a usabilidade e adaptatividade dos 

AVAs. Este trabalho poderá ser extrapolado para outras naturezas 

de aplicativos, mas a base será fornecida por uma amostra 

composta por alunos. Seus objetivos específicos serão utilizar a 

Engenharia da Usabilidade para verificar e validar a avaliação da 

adaptatividade do conteúdo apresentado ao aprendiz pelas 

escolhas feitas pelos mesmos, com estilos Sequencial ou Holístico 

e também por meio de suas preferências quanto à forma de estudar 

(texto, imagem, vídeo ou áudio). 

Tal como recomendado no método científico, o problema orienta 

os rumos do que se pretende investigar. No caso deste trabalho, o 

problema se relaciona às seguintes questões: 1)Durante a 

interação com um AVA, os aprendizes têm a percepção de que o 

sistema se adapta às suas necessidades e características 

individuais? 2) O provimento de informação sobre adaptatividade 

de um AVA proporciona diferenças significativas na percepção de 

benefícios? 

Este artigo é dividido em cinco seções: a Seção 2 apresenta a 

fundamentação teórica; a Seção 3, a metodologia empregada para 

analisar os efeitos da adaptatividade em AVAs; a Seção 4, o 

experimento de validação e o treinamento; por fim, as conclusões 

temporárias do trabalho são vistas  na Seção 5.  

2. SOBRE O CONTEXTO 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem têm sido uma constante das 

nossas atividades acadêmicas, durante os últimos 17 anos, 

associados aos mapas conceituais aplicados aos processos da 

aprendizagem. Durante este tempo orientamos inúmeros projetos 

de graduação,  mestrado e doutorado sobre o tema. Projetamos e 

desenvolvemos vários AVAs bem como inúmeras ferramentas de 

suporte automatizado sobre diferentes atividades com os mapas 

conceituais. 

2.1 Dos Mapas na Aprendizagem 
Os mapas conceituais foram pensados e desenvolvidos por Novak 

[8] que os definiu como uma ferramenta para representar e 

organizar o conhecimento. Um mapa é uma unidade gráfica a duas 

dimensões de conceitos construídos de tal forma que as relações 

estabelecidas entre eles sejam evidentes. Consideramos que em 

um mapa, os conceitos são substantivos, representados por 

retângulos, e os rótulos das ligações são estruturas verbais. A 

tripla (conceito, ligação, conceito) forma uma unidade semântica 

chamada proposição, onde pode-se considerar que uma 

proposição é a menor unidade de conhecimento dentro de um 

mapa. As proposições constituem a característica básica dos 

mapas conceituais, o que os distingue de outras representações 

semelhantes [10]. Novak apoia suas definições na Teoria da 

Aprendizagem Significativa de Ausubel [11].  

2.2 Dos Sistemas Hipermidia Adaptativos 
Sistemas Hipermídia Adaptativos (SHAs) são aplicações 

hipermídia que podem alterar algumas de suas características, 

baseadas na possibilidade da ocorrência de vários fatores como: 

usuários idênticos, dispositivo de acesso, locação física, histórico 

da navegação anterior, dentre outras [2]. Os SHA são ambientes 

cuja arquitetura varia muito em função do seu projetista. No 

entanto, todos eles procuram ter no mínimo 4 módulos ou 

modelos, a saber: o Modelo do Domínio, Modelo de Adaptação, 

Modelo de Usuário e o Modelo da Interface. 

No ambiente web, a adaptatividade tem agregado grandes 

benefícios, especialmente pelo fato de que os projetistas de sites 

perceberem que uma padronização não atende às necessidades de 

informações específicas, destinadas a um grande número de 

navegadores [20]. Com base nos objetivos e no conhecimento do 

aprendiz, um SHA pode apoiar o usuário na navegação, delimitar 

seu espaço navegacional, sugerir os links mais relevantes e 

fornecer comentários para os links visíveis. Assim, um SHA deve 

atender a critérios como [17]: ser um sistema hipermídia, possuir 

um modelo de usuário e adaptar-se de acordo com este modelo. 

3. USABILIDADE E ADAPTATIVIDADE 

DO SHA  
Avaliar usabilidade de um sistema interativo significa verificar se 

o sistema e sua interface suportam adequadamente tarefas do 

usuário. Dado que toda avaliação é contextualizada, devem-se 

compreender quais são os possíveis usuários, as tarefas e 

informações associadas, o contexto organizacional e social e as 

restrições tecnológicas existentes [4]. Um fator imprescindível 

para avaliação de usabilidade, relacionada com a adaptatividade, 

refere-se ao estabelecimento de um processo que possa ser usado 

para avaliar a interface homem-máquina, seja ela mono ou 

multiusuário, visando obterem-se resultados mais confiáveis [4]. 

Sendo a usabilidade um dos fatores que determinam a qualidade 

do software, caracterizada como o esforço para aprender, operar, 

preparar a entrada e interpretar a saída de um programa, muitos 

trabalhos têm desenvolvido métodos de avaliação de usabilidade 

em interfaces de sistemas computacionais interativos [4], os quais 

permitem melhor avaliar sua qualidade. Ela é um dos fatores que 

caracterizam a qualidade de software e pode ser medida 

indiretamente, comparando-se o software com as metas de 

usabilidade preestabelecidas na ER [4]. 

As técnicas de adaptação aplicadas na hipermídia adaptativa 

podem ser subdivididas em [6, 13]: 1) apresentação adaptativa: 

apresentação adaptativa de textos e de itens multimídia; 2) 

navegação adaptativa: orientação direta, classificação, ocultação, 

anotação e adaptação de mapas de navegação. Ambas baseiam-se 

na ideia de adaptação, que pode ser representada em um nível 

conceitual. Por exemplo, inserir a comparação entre conceitos 

novos e anteriores ou esconder os links dos conceitos que ainda 

não estejam liberados para serem estudados [13, 24, 29]. 

Geralmente, apresentações adaptativas vêm sendo empregadas 

para fornecer adaptação na web da mesma forma que o suporte à 

navegação (Cini apud [11]). 
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Apresentação adaptativa é o termo geral para designar todas as 

técnicas que adaptam o conteúdo de uma página, de acordo com o 

modelo do usuário [20], ou seja, adaptam o conteúdo da página 

acessada para um determinado usuário considerando seus 

conhecimentos, objetivos e outras características. Do exposto, 

conclui-se existir grande interdependência entre recursos providos 

pelas técnicas de adaptatividade e aspectos psicológicos e de 

conhecimento a priori de um aprendiz.  

Usabilidade é um objetivo fundamental para a qualidade de um 

produto de software e considera as diferentes formas de sua 

utilização durante o desenvolvimento, a manutenção e a operação. 

A confiabilidade conceitual refere-se às características que 

garantem que um produto de software atenda a seus requisitos no 

que se refere ao conteúdo. A confiabilidade da representação 

refere-se às características relacionadas à necessidade de o 

software ser representado de modo a facilitar seu entendimento e 

manipulação pelos diferentes tipos de usuários [29, 4]. 

O comportamento navegacional de um determinado usuário, num 

ambiente multimídia, possui fatores como sequência de acesso ao 

material e tempo de permanência em cada documento, entre 

outros.  Esses fatores, monitorados pelo sistema a partir da 

navegação do usuário, são utilizados como subsídios para a 

atualização do modelo navegacional. Cada um tem tratamento 

específico, segundo Etges, Walslawick & Borges [23], no sistema 

de adaptação. 

As variações relacionadas ao material hipermídia são [23]: 

complexidade, qualidade, forma de elaboração, estruturação e 

adaptabilidade, entre outros. Por outro lado, as variações 

envolvendo o usuário estão relacionadas às suas necessidades, 

preferências, objetivos e seu conhecimento prévio (background) 

sobre o material acessado. 

Neste trabalho, a fundamentação teórica foi estabelecida num 

processo de Engenharia Reversa, visto que, primeiramente, 

necessita-se um entendimento sobre o comportamento humano 

utilizando-se de um aplicativo, de suas preferências e condições 

de contorno que revestem o momento do uso para, 

posteriormente, mapear este comportamento introduzindo-o no 

aplicativo [9, 10].  

Sendo assim, avaliar um AVA está diretamente relacionado com o 

desenvolvimento de software educativo e deve levar em 

consideração, além dos aspectos técnicos dos modelos clássicos 

da Engenharia de Software, aspectos relacionados à teoria de 

aprendizagem utilizada pela escola, bem como aspectos 

psicológicos e cognitivos do público alvo [12]. 

4. EFEITOS DA ADAPTATIVIDADE 
Inicialmente, foi feito o mapa conceitual multimídia para o 

conteúdo de ensino da língua estrangeira inglês [9, 10] proposto 

por Zuasnábar, Germano & Cunha [40]. Essa técnica é um recurso 

instrucional para organizar, representar e comunicar uma ampla 

variedade de domínios de conhecimento sob a forma de diagramas 

hierárquicos, compostos de conceitos (representados por texto, 

vídeo, áudio ou imagens animadas) e suas relações semânticas.  

Posteriormente, foi estruturada uma abordagem híbrida, a qual 

combina a verificação da capacidade de memorização dos 

aprendizes para responder às perguntas do questionário que foi 

construído especificamente como um método de comparação entre 

grupos de estudantes do ensino da língua inglesa que possuem 

diferentes níveis de entendimento sobre o tema. Consideradas as 

respostas dos aprendizes e a utilização do AVA, pôde-se 

constatar, através da metodologia estatística, diferentes níveis de 

aprendizado. O método compõe-se de quatro etapas: 1) Na 

primeira, identifica-se o grupo de aprendizes, composto por no 

mínimo 50 alunos; 2) Na segunda, divide-se o mesmo em duas 

frações de 25 cada. Para uma será fornecida instrução sobre a 

Adaptatividade e o que se espera do teste. Para a outra, apenas 

distribuído o AVA sem o fornecimento das informações sobre 

Adaptatividade. Dessa forma, cria-se um diferencial de 

conhecimento sobre o que se pretende avaliar. Com isto, verifica-

se o teste de hipótese de Mann-Whitney [37] empregado – um 

teste não-paramétrico alternativo ao teste t-Student para comparar 

as médias de duas amostras independentes e aleatórias. As suas 

variáveis em análise devem ser numéricas ou ordinais. Os 

questionários [9] foram entregues logo no início da sessão de 

estudo, para que os aprendizes tenham ciência do que deverá ser 

respondido sobre os AVAs. A coleta visa consolidar uma base de 

estudos capaz de apresentar resultados que reflitam aspectos 

importantes do comportamento sobre a adaptatividade, tal como 

percebida pelos aprendizes; 3) Na terceira, dá-se o tratamento 

estatístico das respostas oferecidas e apuram-se os resultados da 

interação entre os dados estatísticos e as interdependências das 

questões; 4) Na última etapa, prevê-se a verificação da 

adaptatividade do aplicativo em estudo e recomenda-se sobre os 

procedimentos futuros para aceitar ou rejeitar o software como 

Adaptativo, total ou parcialmente, conforme o desempenho do 

projeto e medidas de Engenharia de Software e de Usabilidade 

utilizados no desenvolvimento. 

Para o tratamento estatístico dos dados obtidos foram utilizados 

apenas os conceitos de médias, moda, mediana, desvio padrão, 

dispersão e variância, não sendo necessários maiores 

aprofundamentos teóricos. Como método de teste de hipótese será 

empregado o de Mann-Whitney [5, 16, 26]. 

5.  ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS  
Todas as análises estatísticas deste trabalho podem ser 

encontradas em [10]. Tendo em vista a dimensão do espaço 

amostral (50 aprendizes divididos em grupos de 25), a prática 

demonstra ser adequada à aplicação de um método não 

paramétrico, tendo sido escolhido então o de Mann Whitney, que 

permite verificar a existência de diferenças significativas entre o 

grupo que não recebeu instrução e o que recebeu. 

Optou-se pela aplicação da prova U de Mann-Whitney [26], 

poderosa prova não-paramétrica t, evitando-se as suposições 

exigidas por esta última. A prova de Mann-Whitney é próxima de 

um nível de poder-eficiência de 95% para amostras moderadas e 

com tendência a 95,5 % à medida que elas aumentam. Whitney 

apud [37] dá exemplos de distribuição para as quais a prova U é 

superior à prova t, possuindo maior poder de rejeitar a hipótese 

nula.  

A aplicação do teste de Mann-Whitney deste trabalho considerou 

um p-value de 0,005. Portanto, com base nos cálculos da 

estatística U aplicada, um valor de p inferior ao definido 

representa diferença estatisticamente significativa para a variável 

na qual o teste foi aplicado.  O último aspecto da abordagem 

proposta a ser utilizada tratará das componentes estatísticas do 

espaço amostral analisado, que, associadas às respostas do método 

de Mann-Whitney, propiciará estabelecer intervalos de 

significância para a avaliação do modelo como “adaptativo, 

passível de reformulação ou não adaptativo”.  

Devido às características peculiares dos resultados pretendidos 

pela aplicação deste método, serão necessários apenas os 
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conceitos “média”, “desvio-padrão” e “dispersão”, pois não há a 

necessidade de um rigor matemático para a mensuração das 

variáveis consideradas pela abordagem. Essas três grandezas serão 

aplicadas às distribuições das respostas do questionário 

(preparado para o Método de Análise) e nas distribuições do 

conjunto global. 

A grandeza de maior importância a ser considerada será a 

“dispersão”, pois o questionário “já apresenta” as opções de 

respostas de interesse para o avaliador. Dessa forma, aliviam-se as 

tensões dos aprendizes e os impede de misturar seus estados 

emocionais às responsabilidades de uma resposta consciente, o 

que distingue “o estudar e aprender” do “avaliar sua interação 

com um produto”.  Esta premissa sustenta-se no fato de o espaço 

amostral de 50 aprendizes divididos em dois grupos de 25 

compostos por pessoas na faixa etária de 14 a 16 anos, não 

contém “especialistas em AVAs”, mas sim, usuários de sistemas 

computacionais.  

Esta referência será definida pela análise estatística dos aprendizes 

avaliados pelo espaço amostral deste trabalho de pesquisa, com o 

objetivo de fornecer com clareza limites pelos quais transitam a 

cognição e fixação dos conhecimentos associadas a interfaces 

amigáveis, que transmitam sensações de satisfação e estimulem o 

aprendiz a estudar (adaptatividade).  

Para cada uma das perguntas são calculadas a média ponderada, 

desvio padrão e dispersão. Tais valores permitem as seguintes 

interpretações: 1) qual a tendência de “grupos de aprendizes” em 

torno de resposta que apresentará menor dispersão; isto permite 

avaliar o maior grupo de aprendizes em função das dificuldades 

de adaptação na navegação. Com essa informação, será possível 

constatar se o AVA foi construído de modo apropriado, 

principalmente no que diz respeito ao entendimento da 

“terminologia empregada na construção das telas”; 2) a 

identificação de pontos outliers (observações atípicas) 

representando o conjunto de aprendizes desmotivados ou 

desinteressados em estudar por meio de AVA; se o aprendiz 

apresenta alto valor para a dispersão, torna-se grande candidato a 

outlier; 3) a distinção entre aprendizes com e sem instrução, que 

pode-se inferir sobre a adaptatividade do AVA entre esses 

diferentes grupos. Porém, a conclusão dessa análise não 

encontraria sustentação sem que  houvesse verificação global 

entre todas elas; para tanto, o modelo de análise leva em conta 

resultados de médias ponderadas, desvios-padrão e dispersões 

entre todas as questões, visando estabelecer um grau de 

“confiabilidade” nas respostas individuais; 4) a motivação e 

aptidão dos aprendizes na utilização de AVAs que tem um 

significado de acordo com a resposta do questionário, sendo que 

totalmente significa que satisfez 100% de suas necessidades, 

parcialmente, que satisfez quase totalmente, pouco, significando 

que o aprendiz teve muitas dificuldades em verificar a 

adaptatividade no protótipo e não se adequou às necessidades do 

aprendiz.  

Para o Totalmente foi atribuído o valor 5,0; Parcialmente, o valor 

4,0; Poucas Dificuldades, o valor 2,0 e Muitas Dificuldades o 

valor 1,0. Em função da preferência do aprendiz em optar por uma 

ou outra resposta, a estes valores sugeridos (5,4,2,1) aplicou-se a 

seguinte ponderação, na mesma ordem: 5,3,2,e 0, para o cálculo 

da média ponderada. O peso “zero” tem a função de alijar da 

ponderação as piores respostas e melhorar a interpretação das 

médias ponderadas, pois o objetivo da estatística é validar a 

adaptatividade. Desta maneira, pode-se garantir que os resultados 

obtidos sejam representativos da percepção dos elementos que 

constituem o espaço amostral.   

A condição global e específica para caracterizar a adaptatividade 

do AVA será definida como o percentual de cada resposta que 

supere valores de média ponderada maior ou igual a 3,0. O 

estabelecimento do limite percentual inferior, 10% das questões, 

levou em conta o primeiro número inteiro calculado das 15 

questões – ou seja, 1,5. O limite intermediário, 50%, foi escolhido 

por tratar-se de valor médio encontrado em qualquer sistema 

natural. Se 75% das respostas das questões estiverem acima deste 

valor e a interdependência demonstrar a confiabilidade na 

intenção dos aprendizes, o AVA pode ser considerado adaptativo. 

Se o percentual estiver entre 50 e 75%, segundo o mesmo enfoque 

de análise, o AVA deve ser submetido a um processo de revisão e 

receber a introdução de dispositivos que melhorem a interface 

homem/máquina, e consequentemente, a do nível do aprendizado.  

Um espaço amostral de 50 aprendizes atende aos objetivos deste 

trabalho de pesquisa, pois ele pode ser considerado como 

representativo da condição psicológica da faixa etária escolhida 

(14 a 16 anos) e os resultados apurados dos questionários podem 

ser considerados como “senso”. Este espaço amostral permite 

aplicar o método de Mann-Whitney na comparação entre dois 

grupos utilizando-se de uma mesma “ferramenta”; porém, um com 

maior quantidade de informações do que o outro. O formulário, 

composto por 15 questões, foi elaborado de tal forma a não 

solicitar aos aprendizes a aplicação de notas que variem entre zero 

e dez, visto que, e.g., a distinção entre variações da nota 6,0 para 

6,3 é de difícil avaliação, até mesmo por um professor, o que dirá 

por um adolescente. A sequência da apresentação das questões foi 

definida em função da expectativa do armazenamento das 

respostas pelos aprendizes, pois o questionário será respondido 

somente após o fechamento da sessão de estudo; ou seja, o 

aprendiz deverá se lembrar do que exercitou, como exemplo da 

“adaptatividade do treinamento como um todo”. Isso significa 

dizer, de acordo com [35], que a avaliação por adaptatividade 

deve ser considerada desde o princípio do desenvolvimento de um 

aplicativo, passando pela forma de apresentação do mesmo ao 

aprendiz, e ainda, pela estruturação do questionário que permita 

avaliar a capacidade cognitiva dos aprendizes. 

6. VALIDAÇÃO E TREINAMENTO  
Foi escolhida uma turma de aprendizes de um curso regular de 

inglês de uma escola.  Para um dos grupos de 25 aprendizes 

constitui-se um facilitador para que dirimisse as dúvidas, desde o 

entendimento da terminologia aplicada na construção do 

questionário ao significado das respostas apresentadas. O segundo 

grupo recebeu o AVA para realizar uma sessão de estudo sem 

instruções sobre os objetivos do treinamento e do conteúdo do 

questionário.  

Os questionários são impressos no início de cada sessão de estudo 

visando deixar o aprendiz “consciente” de sua responsabilidade 

após o término de cada sessão de estudo. Eles foram recolhidos e 

as respostas processadas segundo a estatística proposta para a 

avaliação. Não surgiram muitas dúvidas em relação ao conteúdo 

instrucional, o que denota para, os desenvolvedores, que se pode 

inferir “satisfatoriamente” sobre a qualidade da estruturação do 

conteúdo instrucional. Os aprendizes que optaram pelo estilo 

holístico de aprendizagem, sem ter certeza de seus conhecimentos 

anteriores, encontraram certa dificuldade para avançar na sessão 

de estudo. Isso denota ser importante para os desenvolvedores 

cuidar dos aspectos do conhecimento anterior para melhorar a 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

508

adaptatividade de um AVA, pois aprendizes têm por tendência 

assumir um conhecimento ainda não consolidado como se este já 

o fosse, gerando dificuldades de interpretação. 

Em relação às preferências, pôde-se notar tendência dos 

aprendizes para o vídeo seguido do texto, o que pode ser 

interpretado como resposta do cérebro aos processos anteriores de 

aprendizagem, que normalmente associam o “ver” com o 

“escrever”.  

As opções de respostas oferecidas aos aprendizes facilitam o 

processo mental da avaliação do AVA em relação à 

adaptatividade, visto que eles não se sentiram pressionados a 

fornecer pontuação entre 0 e 10. Pelo fato dos alunos já estarem 

habituados ao uso de computadores da escola, o exercício com o 

AVA foi aplicado nestas instalações, considerado como fator 

facilitador para os testes de adaptatividade. A determinação da 

dimensão do espaço amostral, 50 aprendizes, atende aos objetivos 

deste trabalho de pesquisa, por ele ser considerado representativo 

da condição psicológica da faixa etária escolhida (14 a 16 anos).  

7. CONCLUSÕES 
A pesquisa bibliográfica realizada para a elaboração deste 

trabalho demonstrou que, mais recentemente, o estudo da 

usabilidade como métrica da qualidade de software vem ganhando 

em importância no desenvolvimento, principalmente dos AVAs.  

Baseando-se na análise qualitativa das respostas obtidas, pode-se 

inferir sobre preferências e estilo de um aprendiz. A análise 

quantitativa pôde também demonstrar a adaptatividade de um 

Modelo segundo uma distribuição de respostas de aprendizes para 

cada pergunta de maneira isolada, e ainda, sobre a adaptatividade 

de um AVA segundo faixas de aceitação ou rejeição pela 

usabilidade calculada. Embora tenha sido proposta e validada uma 

solução para os problemas desta pesquisa, algumas questões 

podem ser aqui respondidas, como por exemplo, o grupo de 

aprendizes que não recebem instrução sobre adaptatividade 

dificilmente consegue perceber tal facilidade, em contraposição ao 

que recebe instrução. Já para os aprendizes que conseguem 

perceber a adaptatividade pôde-se constatar que eles creem na 

facilidade propiciada pela adaptatividade, fato que pode ser 

percebido pela velocidade com que concluíram sua sessão de 

estudo e responderam os questionários. 

Com o provimento da instrução é possível constatar diferenças 

significativas; porém, não tão expressivas do ponto de vista 

analítico, mas sim, do ponto de vista comportamental. Portanto, a 

informação para a melhoria da percepção da adaptatividade 

desempenha papel de extrema importância na conduta dos 

aprendizes durante uma sessão de estudo num AVA realmente 

“adaptativo”. Tais respostas são importantes para a percepção de 

desenvolvedores de AVAs, principalmente durante a fase de 

concepção e geração de requisitos. 

Finalmente, o desenvolvimento deste trabalho agregou aos autores 

o entendimento sobre a necessidade da integração de diversos 

segmentos do conhecimento para a construção de AVAs eficazes, 

segundo a percepção de que o nível de aprendizado e sua efetiva 

fixação dependem diretamente dos conteúdos programáticos, de 

suas estruturas instrucionais e, principalmente, dos anseios e 

expectativas de cada aprendiz diante daquilo que lhe oferecem 

como ferramenta do conhecimento. As hipóteses propostas que 

trata do método de análise foram satisfeitas pela análise 

estatística, o que comprova que a composição desta pesquisa pode 

ser estendida para avaliar a adaptatividade e usabilidade de AVAs.  
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ABSTRACT 

Concept maps are graphical tools for representing and organizing 

knowledge in two dimensions, using distributed concepts in such 

a way that the relations established between them are evident. To 

be evident, these relationships depend on aesthetic aspects which, 

in turn, have a strong influence on cognitive processes. This 

article explores the automatic generation of concept maps 

layouts_ highlighting the findings and learning collected in the 

course of their development. The results of implementations are 

also presented and analyzed, resulting in suggestions for further 

improvements. 

RESUMEN 

Los mapas conceptuales son herramientas gráficas para 

representar y organizar el conocimiento en dos dimensiones, 

utilizando conceptos distribuidos de tal manera que las relaciones 

que se establecen entre ellas son evidentes. Para ser claros, estas 

relaciones dependen de aspectos estéticos que, a su vez, tienen 

una fuerte influencia en los procesos cognitivos. Este artículo 

explora la generación automática de los diseños de mapas 

conceptuales, destacando los resultados y aprendizajes recogidos 

en el curso de su desarrollo. Los resultados de las 

implementaciones también se presentan y analizan, dando lugar a 

sugerencias para nuevos trabajos. 

Categories and Subject Descriptors 

K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education. 

General Terms 

Algorithms.  

Keywords 

Concept maps, web service platform. 

1. INTRODUÇÃO 
Os mapas conceituais são ferramentas gráficas para representar e 

organizar o conhecimento em duas dimensões, utilizando 

conceitos distribuídos de tal forma que as relações estabelecidas 

entre eles estejam evidentes [1]. Eles têm sido utilizados nas mais 

diversas atividades pedagógicas que compõem o ensino-

aprendizagem. De fato, suas aplicações vêm sendo exploradas e 

têm apresentado vantagens tanto no planejamento de atividades 

pedagógicas [2] como no acompanhamento e na avaliação da 

aprendizagem [3]. De igual maneira, eles têm sido usados como 

ferramenta para organização do conhecimento [4], seja qual for a 

área de conhecimento da aplicação. Mais recentemente 

começaram a ser utilizados como ferramentas para representação 

de conhecimento de tal maneira que possam ser interpretados, ou 

processados, computacionalmente [5, 6].   

Estamos também interessados nos aspectos estéticos dos mapas a 

serem gerados, uma vez que a beleza tem influência nos processos 

cognitivos. Jean Piaget afirma que todo o conhecimento humano 

tem seu ponto de partida na coordenação sensorio-motora, onde a 

criança, por meio da função motora e dos sentidos, explora o 

mundo circundante. De acordo com Piaget, estar presente no 

mundo envolve constantes impulsos sensoriais, onde as 

experiências adquiridas pelas interações sensoriais com o mundo 

objetivo, cria esquemas internos, via processos de adaptação, que 

representam o conhecimento que se tem do mundo. Se todo o 

nosso conhecimento do mundo é basicamente devido à 

experiência sensorial e de processos de reconhecimento, uma 

interpretação do estético como reconhecimento sensorial traria, 

como consequência, que todo o conhecimento é, portanto, estético 

[7].  

Outro conceito importante que nos mobiliza é a legibilidade. 

Segundo Nielsen [8], um dos requisitos de usabilidade 

fundamentais para interfaces de sistemas computacionais é a 

eficiência de uso. Para ele, um sistema computacional deve ser 

ágil no que diz respeito ao uso de suas funções por parte dos 

usuários, pois isso impacta diretamente na rapidez do 

desenvolvimento de suas tarefas. Eficiência de uso também é 

aspecto destacado pela ISO 9241-11 [9] que padroniza aspectos 

ergonômicos de interação humano-computador. E eficiência está 

bastante ligada à legibilidade. 

Além disso, a importância da geração automática de layouts pode 

ser comprovada por analisar ferramentas para edição de grafos, 

mapas e ontologias, tais como Graphviz [10], Pcknot [11] e 

WebDot [12] CmapTools [13] e Protégé [14]. No entanto, 

analisando a Figura 1 é possível perceber o desconforto causado 

ao usuário quando da visualização de um mapa gerado. Cabia ao 

usuário a responsabilidade de reposicionar cada elemento presente 

no mapa de forma a permitir uma visualização adequada dele.  

A fim de facilitar a compreensão do problema explorado, as 

pesquisas realizadas e os resultados obtidos com as 

implementações, este artigo está organizado em mais três seções:  

a Seção 2 (Layouts para Mapas Conceituais) procura identificar, 

discutir e analisar os diferentes layouts para mapas conceituais 

bem como as abordagens algorítmicas existentes para suas 

implementações; a Seção 3 (Algoritmos Implementados) 

apresenta as soluções desenvolvidas e os resultados obtidos; 

finalmente, a Seção 4 (Conclusões e Trabalhos Futuros) discute os 

resultados obtidos, as limitações identificadas e os possíveis 

trabalhos futuros para o projeto. 
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Figura 1 - Apresentação de um Mapa Conceitual sem 
coordenadas. 

2. LAYOUT PARA MAPAS CONCEITUAIS 

Novak [26] afirma que uma das características dos mapas 

conceituais é que os conceitos são representados de maneira 

hierárquica, com os conceitos mais inclusivos e gerais no topo e 

os mais específicos e menos gerais dispostos hierarquicamente 

abaixo. Entretanto, embora a hierarquia seja adotada, na maior 

parte das vezes, como layout estrutural de mapas conceituais, não 

existem regras fixas para a construção de mapas [27]. 

Concordamos com Tavares [20] quando afirma que o 

conhecimento sobre um determinado domínio pode ser 

organizado de diferentes formas, estando estas formas diretamente 

relacionadas à estrutura cognitiva do autor, ou seja, à forma como 

o conhecimento é internalizado por ele. Assim, Tavares 

classificou as seguintes formas gráficas de representação para 

mapas conceituais: 1. Layout Hierárquico: Os conceitos são 

posicionados em ordem de importância, destacando os conceitos 

mais inclusivos (Figura 2). No layout hierárquico são traçadas 

linhas horizontais formando camadas. Os vértices são 

posicionados nessas camadas. As arestas somente ligam dois 

vértices pertencentes a camadas diferentes. Define-se aresta curta 

aquela que conecta dois vértices de camadas consecutivas; caso 

contrário, a aresta é definida como longa [24]. 2. Layout Teia de 
Aranha: O conceito central e mais relevante do domínio é 

posicionado no centro do mapa com os demais ao seu redor 

(Figura 3).  

 
Figure 2. Exemplo de layout hierárquico. 

3. Layout Fluxograma: Os conceitos são organizados de maneira 

linear e lógica, determinando um ponto inicial e final (Figura 4). 

Ele organiza a informação de uma maneira linear. Ele é utilizado 

para mostrar passo a passo determinado procedimento, e 

normalmente inclui um ponto inicial e outro ponto final. 4. 
Layout Sistema: O layout é semelhante ao fluxograma, 

contemplando várias relações entre conceitos e impondo conceitos 

de entrada e saída (Figura 5).  

 

 

Figure 3. Exemplo de layout teia de aranha. 

 
Figure 4. Exemplo de layout fluxograma. 

 
Figure 5. Exemplo de layout sistema. 

Amoretti [19] também realiza uma classificação estrutural de 

mapas conceituais. No entanto, suas classificações, em essência, 

muito se assemelham aos propostos por Tavares. Realizando um 

cruzamento entre as definições de Novak [20] e Tavares  

percebemos que Novak faz referência aos layouts classificados 

por Tavares como Hierárquico e Teia de Aranha. Nesta pesquisa, 

selecionamos ambos layouts como clássicos e passíveis de 

implementação na ferramenta proposta. Na seção seguinte 

apresentaremos suas implementações. 

3. CRITÉRIOS DE LEGIBILIDADE E 
ALGORITMOS DE IMPLEMENTAÇÃO 

A implementação de um algoritmo para layout automático de 

mapas conceituais consiste na criação de uma rotina que 

determine a posição de cada um dos elementos presentes no mapa. 

Uma rotina simples poderia definir de forma aleatória o 

posicionamento dos elementos. Como vimos na seção anterior, no 

entanto, essa solução apresentaria resultados inadequados em se 

tratando de mapas conceituais. É necessário, portanto, a definição 

de critérios que determinem o posicionamento dos elementos que 

constituem o mapa conceitual. Nesta seção serão discutidos os 

critérios de visibilidade e o comportamento algorítmico para 
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implementação dos layouts hierárquico e teia de aranha. Nas 

buscas pelos algoritmos de geração automática de layouts 

consideramos os mapas como parentes próximos dos grafos, como 

feito por Lamas [21]. 

3.1 O Layout Hierárquico 
De acordo com Ismaeel [22], os critérios estéticos de legibilidade 

para o layout hierárquico são: 1) Deve-se evitar o cruzamento de 

arestas. 2) Arestas com sentido ascendente devem ser evitadas. 3) 

Arestas longas devem ser evitadas quando possível. 4) Os vértices 

devem ser distribuídos uniformemente sobre suas camadas. 5) Os 

“falsos vértices” (utilizados pelo algoritmo) devem ser alinhados 

verticalmente. 6) A relação de aspecto da área de desenho deve 

ser razoável.  7) A área de desenho deve ser minimizada. 

O algoritmo de Sugiyama et al. [23] é uma abordagem clássica 

para desenhos de grafos em layout hierárquico. Esse algoritmo 

pode ser resumido em quatro etapas principais que tornam seu 

desenvolvimento modular, já que cada etapa soluciona um 

problema específico e podem ser implementadas separadamente. 

Essas etapas são: Etapa 1 (Remoção Ciclo): É uma etapa 

opcional que consiste em inverter a direção de algumas arestas a 

fim de obter um grafo sem ciclos. Etapa 2 (Atribuição de 
Camadas): Consiste da atribuição de uma camada para cada 

vértice do grafo. Etapa 3 (Minimização de Intercessão): 
Consiste em determinar a ordem dos vértices nas camadas a fim 

de obter o menor número de interseção entre arestas. Etapa 4 
(Atribuição de coordenadas horizontais): Consiste da atribuição 

do valor da coordenada horizontal dos vértices de cada camada. 

3.2 O Layout Teia de Aranha 
Dentre os critérios estéticos gerais de legibilidade para grafos 

apresentados por Ismaeel [22], identificamos como adequados 

para o layout teia de aranha: 1) Deve-se evitar o cruzamento de 

arestas. 2) A relação de aspecto da área de desenho deve ser 

razoável. 3) A área de desenho deve ser minimizada. 4) O vértice 

(conceito) central deve ser o que possuir mais arestas conectadas. 

5) Os vértices devem ser distribuídos uniformemente sobre 

círculos ao redor do vértice central. 6) Único: o algoritmo deve 

retornar um único layout para cada grafo. 7) A arestas seguirão 

apenas uma direção (retas). 

Para implementar este tipo de layout, desenvolvemos uma 

abordagem que consiste das seguintes etapas: 

Etapa 1 (Ordenar Vértices): Consiste em ordenar 

decrescentemente os vértices pelo número de arestas que possui.  
Etapa 2 (Atribuição de Círculos): O vértice com mais arestas é 

eleito como central e todos os outros serão posicionados em 

círculos em torno do vértice central. 3) Etapa 3 (Atribuição de 
Ângulo e Posição): Esta etapa recebe um grafo com os vértices 

divididos em um conjunto finito de círculos.  

4. DA TECNOLOGIA USADA  
O editor de mapas de nossa plataforma é uma página web. Seu 

conteúdo, portanto, é um código HTML. Para gerar o editor 

contido nesta página, usamos a biblioteca GoJS 

(http://gojs.net/latest/index.html). Para melhor entendimento, 

construímos o diagrama de classes para as classes utilizadas do 

GoJS pelo editor, mostrado na Figura 6. É possível perceber que 

para implementar um algoritmo para geração de layout utilizando 

a biblioteca do GoJS basta criar um código que determine qual 

valor assumirá o atributo loc de cada Node. 

 

 

Figura 6. Diagrama de classes para o GoJS. 

4.1 Adaptação do Algoritmo de Sugiyama  
A implementação teve como base o algoritmo de Sugiyama. 

Quatro métodos principais foram derivados deste algoritmo, 

sendo estes denominados: GerarCamadas, InsereDummy, 

MinimizaIntersecao e DesfazDummy. Entretanto, além destes 

métodos, foram implementados outros dois de menor 

complexidade algorítmica: TornarNodeMaisLinksPrimeiro e 

ZerarLink.  A ordem de execução dos métodos é mostrada a 

seguir: 1) TornarNodeMaisLinksPrimeiro; 2) ZerarLink; 3) 

GerarCamadas; 4) InsereDummy; 5) MinimizaIntersecao; 6) 

DesfazDummy. A seguir serão detalhados os métodos principais. 

4.1.1 Método GerarCamadas 
Este método tem por finalidade atribuir a cada Node uma camada.  

O primeiro passo deste método consiste em atribuir o primeiro 

Node encontrado à camada zero. Uma vez que os Nodes foram 

previamente ordenados decrescentemente pelo número de Links, 

pelo método TornarNodeMaisLinksPrimeiro, o Node com mais 

ligações se posicionará no topo do mapa. Ao realizar este passo, 

implicitamente, este Node será incluído no grupo de Nodes com 

camada já calculada. 

O passo seguinte consiste em percorrer os Nodes restantes 

calculando a camada de cada. Assume-se que o nodeDataArray 

tenha n Nodes e i seja a ordem dos Nodes restantes de tal forma 

que 2 < i <=  n. Para determinar a camada que o Node de ordem i 

pertence, procura-se o Node já incluído no grupo de Nodes com 

camada já calculada e de maior camada ligado ao Node de ordem 

i. Caso exista, atribui-se o valor da camada do Node encontrado 

incrementado de 1 à camada do Node de ordem i. Caso contrário 

o Node i irá para camada zero. Para melhor ilustrar o 

funcionamento considere a Figura 7 a seguir.  

No exemplo da Figura 7, o resultado da ordenação realizada pelo 

método TornarNodeMaisLinksPrimeiro será: Node 3, Node 2, 

Node 4, Node 1, Node 5, Node 6. Portanto, no primeiro passo, 

determina-se que o Node 3 pertence à camada zero. 

Implicitamente, o Node 3 também é incluído no grupo de Nodes 

com camada já calculada. Percorre-se então os restantes dos 

Nodes. O próximo elemento do array será o Node 2. Neste 

momento apenas um Node faz parte do grupo de Nodes com 

camada já calculada, o Node 3. O Node 2 é ligado ao Node 3 e 

portanto, será atribuído à ele a camada 1, uma vez que 0+1 = 1. 

Implicitamente, o Node 2 também é incluído no grupo de Nodes 

com camada já calculada. O próximo elemento do array será o 

Node 4. O Node 4 possui ligação com o Node 3 e 2 de camadas 0 

e 1, respectivamente. Portanto, o Node de maior camada já 

calculada até este passo, e ligado ao Node 4, é o Node 2. Logo, 

será atribuída a camada 2 para o Node 4. Para o restante dos 

Nodes (1, 5 e 6) será atribuída a camada 1, já que são apenas 

ligados ao Node 3 de camada zero. O resultado final será: camada 

zero (Node 3); camada 1 (Nodes 2, 1, 5, 6); camada 2 (Node 4). 
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Figura 7 - Exemplo de Mapa. 

4.1.2 Método InsereDummy 
Este método substitui todas as arestas longas, isto é, Links que 

ligam camadas não adjacentes, por falsos Links curtos e falsos 

Nodes. Estes falsos Links e Nodes são também chamados de 

dummy pelo algoritmo de Sugiyama. 

No exemplo da Figura 7, o link 2 conecta os Nodes 3 e 4 de 

camadas zero e 2, respectivamente. Este link será substituído por 

dois dummy Links e por um dummy Node. O dummy Node será 

posicionado na camada 1 e os dois dummy Links serão 

responsáveis por conectar o Node 3 ao dummy Node e o dummy 

Node ao Node 4. Estes dummy Nodes e Links são temporários e, 

portanto, não são visualizados pelo usuário. A figura 8 ilustra esta 

substituição temporária. 

 

Figura 8. Substituição de Links longos por dummy. 
4.1.3 Método MiniminizaIntersecao 
A função principal deste método é determinar a posição horizontal 

dos Nodes de forma que exista o menor número de cruzamento de 

arestas possíveis. No passo inicial determina-se a posição 

horizontal dos Nodes da camada zero. O primeiro node 

encontrado nessa camada terá coordenada horizontal de valor 0. 

As posições horizontais dos próximos Nodes da camada zero são 

calculadas deslocando o Node por uma distância igual ao produto 

da quantidade de letras do Node anterior adjacente por uma 

constante. Esta última forma de cálculo não foi escolhida, pois 

não foi encontrado até o momento uma função que retorne o 

tamanho real ocupado pelo Node. 

A coordenada horizontal dos nodes das próximas camadas está 

diretamente relacionada com a posição dos nodes da camada 

superior. A forma de cálculo escolhida foi a do Baricentro. 

Portanto, a posição de um node de camada c será a média da 

posição dos nodes conectados da camada c -1. Por exemplo, 

suponhamos que o Node X esteja na camada dois e que esteja 

ligado a três outros nodes (Y, W, Z), da camada 1 de coordenadas 

horizontais 0, 40 e 140, respectivamente. A média destes valores 

será 60, a nova coordenada horizontal do node X. A Figura 9 

ilustra este exemplo. 

Contudo, ao calcular o valor da coordenada horizontal pelo 

Baricentro, pode-se gerar, para Nodes de mesma camada, valores 

de coordenada horizontal iguais ou muito próximos. Isto resultaria 

na sobreposição dos elementos. 

 

Figura 9. Cálculo da coordenada horizontal pelo Baricentro. 
Para resolver o problema foi implementado um método adicional, 

denominado de AjustePosicao, que verifica se o valor gerado pelo 

cálculo do Baricentro resultará em sobreposição, e se for o caso, 

ajusta o valor deslocando para direita ou para esquerda. Para 

ilustrar como funciona este método veja a Figura 10 que 

representa um mapa conceitual simples. 

 

Figura 10. Cálculo da coordenada horizontal pelo Baricentro. 
Na execução da ordenação pelo número de links o resultado é 

(3,2,4,1). O Node 3 pertencerá ao topo (camada zero). Os outros 

Nodes (2, 4, 1) ficarão na camada 1. Então, o Node 3 assumirá 

posição final (0, 0). O próximo elemento, Node 2, ligado apenas 

ao node 3, devido ao cálculo do Baricentro, assumirá a mesma 

coordenada horizontal, zero. Pelo mesmo raciocínio, os Nodes 4 e 

1 também assumiriam coordenada horizontal igual a zero. 

Entretanto, devido ao método AjustePosicao este são deslocados 

um para direita, outro para esquerda. O valor desse ajuste é dado 

por uma constante. A Figura 11 ilustra a execução do método. 

 

Figura 11. Cálculo da coordenada horizontal pelo Baricentro. 

4.1.3 Método DesfazDummy 
O método DesfazDummy substitui os dummy nodes e dummy 

links pelos links originais. 

4.2 Algoritmo  para o Layout Teia de Aranha 
Ao contrário da implementação para layout hierárquico, a 

implementação do layout Teia de Aranha teve nossa solução. A 

implementação do algoritmo foi dividida em três métodos 

principais: TornarNodeMaisLinksPrimeiro, GerarRaios e 

GerarPosicao que correspondem respectivamente as etapas 
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Ordenar Vértices, Atribuição de Círculos e Atribuição de ângulo e 

Posição.  

4.2.1 Método GerarRaios 
O método GerarRaios é fiel à descrição da etapa Atribuição de 

Círculos dada na Seção 5.2. Ele é muito similar ao método 

GerarCamadas do Algoritmo Hierárquico. Uma diferença é que no 

algoritmo Teia de Aranha apenas um Node será considerado 

central.  

4.2.2 Método GerarPosicao 
O método GerarPosicao é fiel à descrição dada na etapa 

Atribuição de Ângulo e Posição da Seção 5.2. O Node central 

assumirá a posição de coordenada (0,0). Os nodes do próximo 

círculo serão distribuídos uniformemente em um raio de valor 

definido por uma constante (R). Para gerar as coordenadas finais 

do primeiro círculo é utilizada a fórmula apresentada na Figura 

12.  

 

Figura 12. Ângulo e posição final em função da ordem do 
vértice. 

Observações: Ord representa a ordem do Node na camada; qtd é a 

quantidade de Nodes na camada; R é uma constante que 

determina o raio do círculo; os valores do eixo Y crescem para 

baixo;  (R x sen(360° x Ord/qtd), R x cos(360° x Ord/qtd)) é a 

fórmula para calcular a posição final dos Nodes do primeiro 

círculo. Para os próximos círculos o cálculo do ângulo assemelha-

se ao do Baricentro do Algoritmo Hierárquico. O ângulo do node 

será a média resultante dos ângulos de todos os nodes ligados da 

camada anterior. A Figura 13 ilustra este exemplo.  

 

Figura 13. Cálculo do ângulo médio. 

4.3 Resultados Obtidos 
Apresentaremos os resultados das implementações dos algoritmos 

para geração automática dos layouts Hierárquico e Teia de Aranha 

discutidos na seção anterior. Para testes de efetividade destas 

funcionalidades, elaboramos um mapa conceitual utilizando o 

editor de mapas da nossa plataforma.  

A Figura 1, já exibida na Seção 1, apresentou o estado inicial do 

mapa utilizado nos testes. As Figuras 14 e 15 apresentam os 

resultados gerados pela aplicação das abordagens discutidas nas 

Seções 3.1 e 3.2, respectivamente. Como é possível observar, 

ambos algoritmos implementados apresentaram resultados 

satisfatórios em seu comportamento no que diz respeito a facilitar 

a leitura de mapas. 

 

Figure 14. Mapa Gerado Automaticamente (Hierárquico). 

 

Figure 17. Mapa Gerado Automaticamente (Teia de Aranha). 

5. ALGUMAS CONCLUSÕES  
Este artigo explorou uma limitação apresentada pelo editor de 

mapas da nossa plataforma. Seu objetivo foi implementar 

algoritmos para geração automática de layouts para os mapas 

conceituais. Para isso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

que apresentou as abordagens computacionais com essa 

finalidade. Apresentamos, discutimos e implementamos duas das 

abordagens investigadas. 

Além dos testes apresentados na Seção 4, realizamos outros testes 

para comprovar a efetividade dos algoritmos apresentados. 

Percebemos que para mapas conceituais de grande porte, com 

relações que ultrapassam diversas camadas, ambos geradores 

automáticos ainda apresentam cruzamento de arestas, como pode 

ser visto na Figura 18. 

 

Figure 18. Mapa com cruzamento de arestas (Teia de Aranha). 

Apesar de considerarmos a intervenção humana após utilização 

destas funções fundamental para o processo de personalização do 

mapa conceitual, os trabalhos futuros deste projeto incluem 

investigar os aprimoramentos que os algoritmos necessitam a fim 

de minimizar os cruzamentos de arestas. Não descartamos também 

a implementação de outras abordagens computacionais para 

geração automática de mapas conceituais, incluindo o de 

Fluxograma e de Sistema, discutidos na Seção 3 deste artigo. 
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ABSTRACT 
The training of competent teachers in the use of ICT, both at the 

advanced user as its educational use involving the planning, 

implementation and evaluation of teaching and learning activities 

with students is a challenge that institutions of higher education 

they are obliged to address in the short term to comply with the 

requirements imposed by the Ministry of Education Pedagogical, 

disciplinary standards and ICT Standards. 

This intervention in a regional research university with a 

population of 30 students of third semester of the career of 

Educational Sciences, which had as its overall objective to 

evaluate the appropriation of ICT skills in students of Educational 

Sciences a Regional Research University through the 

implementation and evaluation of teaching using multimedia 

teaching materials supported on a virtual platform. For this 

purpose a set of materials that worked with / students through the 

virtual platform in Complementary subject ARCO Computer and 

aimed at developing ICT skills assessed by the Sign Test ICT 

learning environment, designed to apply the Ministry of Education 

to / the graduates of pedagogy. 

Keywords: Initial Teacher Training, Testing Starts, Virtual 

Platform, ICT abilities. 

 

RESUMEN 
La formación de docentes competentes en el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)1, tanto a nivel 

de usuario avanzado como en su utilización pedagógica que 

implica la planificación, implementación y evaluación de 

actividades de enseñanza-aprendizaje,  es un desafío que  las 

instituciones formadoras están obligadas a abordar en el corto 

plazo para dar cumplimiento a las exigencias impuestas por el 

Ministerio de Educación (MINEDUC)2 en los Estándares 

Pedagógicos, Disciplinarios y Estándares TIC3.  

Esta intervención fue realizada a una población de 30 estudiantes 

de tercer semestre de la carrera de Pedagogía en Ciencias de una 

Universidad Regional de Investigación, cuyo objetivo fue 

“Evaluar la apropiación de Habilidades TIC en estudiantes de 

Pedagogía en Ciencias de una Universidad Regional de 

Investigación a través de la implementación y evaluación de la 

enseñanza utilizando materiales didácticos multimediales 

                                                                 

1 A partir de ahora Tecnologías de Información y Comunicación. 

2 A partir de ahora Ministerio de Educación de Chile. 

3 "Estándares Orientadores"  detallan las materias que deben manejar los 

estudiantes de Pedagogía, así como de las habilidades que requieren 

para poder transmitir esos conocimientos a los alumnos en el aula. 

soportados en una plataforma virtual”.  Para ello se diseñó un set 

de materiales que se trabajó con los/las estudiantes a través de la 

Plataforma Virtual ARCO en la asignatura de Computación y que 

apuntó al desarrollo de las habilidades TIC evaluadas por la 

Prueba Inicia TIC en Ambiente Pedagógico4, que aplica el 

MINEDUC CHILE a los/las egresados de pedagogía cada año. 

Palabras Claves: Formación Inicial Docente, Prueba Inicia 

TIC, Plataforma Virtual, Habilidades TIC. 

1. INTRODUCCIÓN 
La formación docente constituye uno de los nudos críticos al 

momento de analizar la relación entre la calidad de la educación y 

el desempeño de los profesores en el aula, en tanto que la 

formación que debe recibir el profesorado debe adecuarse a las 

necesidades de la sociedad y estar enmarcada en los paradigmas 

que circulan en las ciencias de la educación, garantizando de esta 

manera la formación de un profesor en coherencia con las 

exigencias sociales.  A pesar de los avances experimentados a 

nivel nacional en materias vinculadas a la calidad del trabajo 

docente y la formación inicial de los profesores se mantienen 

pendientes una serie de desafíos que incluyen el área del manejo 

de la información y de la tecnología, al respecto Adell [1] expone 

que “la misión del profesor en entornos ricos en información es la 

de facilitador, de guía y consejero sobre fuentes apropiadas de 

información, la de creador de hábitos y destrezas en la búsqueda, 

selección y tratamiento de la información”. 

La presente intervención plantea el diseño de una matriz que con  

la propuesta de materiales de enseñanza y procedimientos de 

evaluación, así como también la implementación de la misma, la 

cual implicó el trabajo de la docente y de los/las estudiantes, 

quienes utilizaron el material de enseñanza que fue soportado en 

una plataforma virtual, para finalmente evaluar los resultados pre 

y post intervención, aplicando un análisis cuantitativo que 

permitió medir el impacto de la intervención sobre las habilidades 

TIC de los estudiantes participantes del estudio. 

La relevancia de la temática escogida dice relación con la 

importancia de atender la necesidad de generar cambios 

sustantivos de enfoque didáctico en la educación chilena, para lo 

cual la introducción de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en la formación de los docentes es un paso 

                                                                 

4 Contempla cinco dimensiones  Tecnológicas 

http://www.mineduc.cl/index2.php?id_seccion=4245&id_portal=79&id

_contenido=20559 
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fundamental.  “El lugar que las TIC tienen en la sociedad actual y 

futura representa una oportunidad para articular aprendizaje y 

conocimiento en sintonía con las nuevas exigencias de una 

educación que valora el modelo pedagógico, así como la 

apropiación de ellas a partir de una opción de integración” [9]. 

La inserción de las TIC en los contextos educativos puede reportar 

beneficios para todo el sistema educativo: alumnos, docentes y la 

comunidad educativa en general.  En el caso de los docentes, 

gracias a las tecnologías, tienen a su disposición diversos recursos 

digitales: software, documentos, página web, entre otros, los que 

facilitan la participación en redes de docentes y apoyan el trabajo 

de proyectos en forma colaborativa con otros centros educativos 

[2]  Es por esto que la presente intervención aportará a la 

necesidad de desarrollar habilidades en el manejo de las TIC en la 

formación inicial docente de los alumnos de pedagogía, pudiendo 

llegar a constituirse en un modelo replicable en otras carreras de 

diferentes universidades que forman docentes. 

2. OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN. 
2.1 Objetivo General 

Diseñar, evaluar y comparar la apropiación de habilidades TIC 

inicial y final de estudiantes de tercer semestre de la carrera de 

Pedagogía en Ciencias de una Universidad Regional de 

Investigación, a través de la enseñanza de materiales didácticos 

multimediales soportados en una plataforma virtual de 

aprendizajes. 

Objetivo 1: Diseñar un set de materiales didácticos multimediales 

soportados en una plataforma virtual de aprendizaje para 

implementarlos en estudiantes de la carrera de Pedagogía en 

Ciencias. 

Objetivo 2: Medir el nivel de apropiación de Habilidades TIC en 

los estudiantes de la carrera de pedagogía en ciencias previo y 

posterior a la aplicación del set de materiales didácticos 

multimediales. 

Objetivo 3: Comparar el nivel de apropiación de Habilidades TIC 

en los estudiantes de la carrera de pedagogía en ciencias previo y 

posterior a la aplicación del set de materiales didácticos 

multimediales y en relación a los indicadores de la Prueba Inicia. 

3. ANTECEDENTES METODOLÓGICOS 
Se abordó una metodología cuantitativa, que consideró la 

aplicación de un instrumento cuantitativo para evaluar el impacto 

de la intervención y su posterior análisis estadístico. Se trabajó en 

la intervención con una población de 30 sujetos, alumnos de la 

asignatura complementaria de Computación de la carrera de 

Pedagogía en Ciencias.   

La primera  etapa correspondió a la elección de la asignatura para 

realizar la intervención luego del análisis documental de los datos 

(Revisión de Mallas Curriculares de la carrera de  Pedagogía en 

Ciencias mención Física, Química y Biología de la Universidad 

Regional de Investigación, en la cual se realizó una comparación 

de mallas por contenidos, por cantidad de horas y por Estándares 

TIC del Mineduc).  

Se continuó con la selección de las dimensiones y contenidos TIC 

que evalúa la Prueba Inicia5 para la realización del catastro y 

                                                                 

5 Prueba Inicia Tic en Ambiente Pedagógico cuyo último año de 

aplicación fue el año 2011 contempló las dimensiones: Uso del 

Computador y Manejo de Archivos, Procesador de Textos, 

Presentaciones, Hoja de Cálculo, Información y Comunicación. 

posterior implementación de los recursos didácticos disponibles y 

compatibles con la plataforma ARCO. 

La segunda etapa comenzó con la inscripción de 30 estudiantes, 

entre varones y mujeres, a cuyo grupo se le aplicó el Pre Test de 

manera virtual, como actividad de entrada para lograr establecer el 

nivel de Habilidades TIC que poseían antes de ser sometidos a la 

intervención. El mismo grupo fue sometido a la intervención en la 

cual se utilizó el software libre Hot Potatoes como recurso de 

apoyo en la Dimensión Uso de PC y Manejo de Archivos como 

también en la dimensión Información y Comunicación; recurso 

que permite el diseño de actividades con ejercicios de selección 

múltiple, completación de oraciones, ensayo y error y términos 

pareados; actividades que fueron trabajadas de manera secuencial 

por los/las estudiantes y que fueron monitoreadas por el profesor 

encargado de la signatura y por el Tutor Virtual.  

Finalmente la tercera etapa correspondió análisis cuantitativo de 

los resultados arrojados en el Pre Test y en el Post Test que fue 

determinar el nivel de apropiación de habilidades TIC antes y 

después de aplicada la intervención, además de comparar 

resultados por dimensión como también los resultados 

individuales de cada estudiante en relación al nivel de logro que 

establece la Prueba INICIA. 

Como se observa en la tabla 1, las dimensiones fueron analizadas 

de maneras diferentes, por lo que la forma de evaluar el 

rendimiento obtenido por los estudiantes en cada una de ellas 

también fue diferente. 

Tabla 1. Cuestionario de Habilidades TIC aplicado como  Pre 

y Post Test 

Dimensión 

 

N° de 

Preguntas 

Tipo de pregunta 

 

1. Uso de PC y Manejo 

de Archivos 

 6 Alternativas 

2. Procesador de Texto 

 5 Verdadero/Falso 

3. Hoja de Cálculo 

 6 Verdadero/Falso 

4.Presentaciones 

 6 Verdadero/Falso 

5.Información y 

Comunicación 

1 Alternativas 

3 Verdadero/Falso 

1 Respuesta Abierta 

De acuerdo a lo que muestra la Tabla 1, el cuestionario incorporó 

las cinco dimensiones que considera la Evaluación Diagnóstica 

Inicia en la prueba de Habilidades TIC en Ambiente Pedagógico: 

Uso del PC y Manejo de archivos, Procesador de Texto, Hojas de 

Cálculo, Presentaciones y aspectos relacionados con Información 

y Comunicación. Este cuestionario TIC contempló un total de 28 

preguntas distribuidas en cinco Ítems, compuestas por preguntas 

dicotómicas, para la dimensión Procesador de Texto, Hoja de 

Cálculo, Presentaciones y para algunas preguntas de la dimensión 

Información y Comunicación. Además se compone de preguntas 

de selección múltiple para las dimensiones Manejo de Archivos e 

                                                                                                           

http://www.mineduc.cl/index2.php?id_seccion=4245&id_portal=79&id

_contenido=20559 
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Información y Comunicación y preguntas abiertas en la dimensión 

Información y Comunicación.  Así como también 6 preguntas en 

el apartado que se relaciona con los datos generales, como son 

edad, sexo, tenencia de computador personal, horas diarias de uso 

en el computador y  cursos de Informática Educativa que se hayan 

tomado. 

4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
Esta etapa contempló tres aspectos esenciales, los que se 

analizaron de manera independiente para finalmente compararlos 

y categorizarlos de acuerdo a la escala de logros establecida para 

el análisis. 

Aplicación virtual de un cuestionario de habilidades TIC a los/las 

estudiantes que conformaron la población del estudio a modo de 

pre- test antes de la intervención y análisis cuantitativo de los 

resultados. 

Aplicación virtual del  mismo cuestionario TIC como post-test, 

cuya finalidad fue obtener información cuantitativa necesaria para 

medir el impacto de la misma. 

Comparación de  la variación de los puntajes totales obtenidos por 

la población entre la evaluación inicial y la final y categorización 

de estos de manera similar a la prueba INICIA, con el fin de 

determinar si los porcentajes de logros fueron similares. 

El análisis de los resultados del segundo y tercer objetivo de la 

intervención, se realizaron de manera conjunta a modo de 

encontrar posibles similitudes y diferencias entre las 

comparaciones en los resultados, como también la búsqueda de 

valores que aportaran datos significativos en la intervención. 

Cabe señalar que los datos se analizaron aplicando dos criterios, 

por un lado correspondió a  comparar los valores iniciales y 

finales y por otro, a la clasificación de los estudiantes según 

porcentaje de logro levantados según homologación en los 

indicadores de logros que establece la Prueba Inicia. 

Para comparar los puntajes totales obtenidos por los alumnos se 

utilizaron los siguientes indicadores descriptivos (mínimo, 

máximo, mediana, media y desviación estándar) y la prueba no 

paramétrica de Wilcoxon pues en la mayoría de las distribuciones 

no se evidenciaba normalidad en la distribución de los datos y la 

prueba de McNemar pues permitió comparar los porcentajes de 

respuestas correctas iniciales y finales. Todas las pruebas de 

hipótesis se realizaron con un nivel de  significación del 5%. 

Las dimensiones cuyas preguntas cuentan con 4 niveles de 

respuestas, se evaluaron asignándoles códigos, tal como muestra la 

Tabla 2, los valores varían desde 0 para una respuesta incorrecta 

hasta 3 para una correcta, por lo que la suma de los puntos 

obtenidos por cada estudiante en esta dimensión es una variable 

cuantitativa discreta medida en escala de razón. 

Tabla 2. Asignación de puntajes según respuesta 

Asignación     Respuesta 

0 Incorrecta 

1 Débilmente Incorrecta 

2 Casi Correcta 

3 Correcta 

Para responder al objetivo 1, los resultados se obtuvieron 

triangulando la Secuencia de Actividades realizadas, el Indicador 

de dicha actividad y el Medio de Verificación que da cuenta de 

ello.  

Como muestra la figura 1, Secuencia de Actividades: Elección de 

la Plataforma Virtual de Aprendizajes. Indicador: Plataforma 

Virtual Arco. Medio de Verificación: evidencia de la figura 1 

 

Figura 1. Intervención montada en Plataforma Arco 
Como muestra la figura 2, Secuencia de Actividades: Definición 

de usuarios. Indicador: 30 Participantes. Medio de Verificación: 
evidencia de la figura 2 

 
 
Figura 2. Listado de Estudiantes en la Plataforma Arco 
 

Como muestra la figura 3, Secuencia de Actividades: 
Elaboración de Catastro. Indicador: 52 Recursos Didácticos (Hot 

Potatoes y Ofimática). Medio de Verificación: evidencia de la 

figura 3. 

 

Figura 3. Recursos de Ofimática en Plataforma Arco. 
 
Respondiendo al Objetivo 2 de la intervención, se pudo constatar 

que la dimensión “Hoja de Cálculo” fue la que experimentó mayor 

aumento, luego de aplicar el post-test. 
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Aplicado el Test de Wilcoxon, en esta dimensión sí se observó un 

aumento significativo en el promedio de respuestas correctas (p = 

0,000) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Resultados Dimensión Hoja de Cálculo 
 

Mientras que en la dimensión “Presentaciones”, se observó un 

aumento significativo en los puntajes mínimos de esta dimensión 

(W = -2,724; p = 0,006) y también una disminución en la 

dispersión de la D.E, lo cual indica que los resultados posteriores 

a la intervención fueron más homogéneos que previos a ésta. 

 
 
Figura 5. Resultados Dimensión Presentaciones 
 
 

Al comparar los resultados Iniciales y Finales, se observó 

diferencia estadísticamente significativa (W = -4,093; p = 0,000), 

el promedio aumentó un 10,5%  en la segunda evaluación con 

respecto a la primera. 

 

  Mín. Máx.      D.E W 
p-

valor 

Inicial 55% 93% 
80,6% ± 

9,95% -4,093 
0,00

0 
Final 82% 100% 91% ± 0,95 

      
    n = 

30 

 

Figura 6. Comparación de puntajes totales iniciales y finales 
Pre y Post Test 
 
Para responder al objetivo 3 de la intervención, y de acuerdo a las 

tablas entregadas por el Ministerio de Educación (2012) la prueba 

INICIA en su parte de habilidades TIC considera un total de 157 

puntos, si un alumno tiene entre 0 y 99 puntos se categoriza como 

Deficiente y si obtiene 100 o más, como Aceptable.  Considerando 

que el test utilizado en el presente estudio tiene 44 puntos, ambas 

pruebas no son estrictamente comparables, sin embargo, se realizó 

una subdivisión de los alumnos adecuando el punto de corte al 

63% (99 puntos de 157), encontrándose que el punto de corte para 

esta investigación sería de 28 puntos (63% de 44). 

Al hacer esto se observa que sólo 3 alumnos (10%) quedan en la 

categoría Insuficiente  en el Pre-test y todos los demás en el nivel 

Aceptable.  Los tres alumnos que se encuentran en el nivel 

Insuficiente corresponden a mujeres que aumentaron su 

rendimiento en 36%, 23% y 34% en comparación al inicio del 

estudio. Como no se cuenta con mayor información sobre los 

puntos de corte de la Prueba Inicia, no puede hacerse una 

categorización más detallada dentro de cada nivel de desempeño.   

 

 
 

 

Figura 7. Comparación con la Prueba Inicia TIC versus 
resultados intervención. 
 

5.  CONCLUSIONES 
Se concluye, por lo tanto, que las acciones orientadas al desarrollo 

de estas habilidades deben ser trabajadas de manera transversal en 

las diferentes mallas curriculares de las carreras de pedagogías, 

validándose el estudio y su metodología como importante fuente 

de información para nuevas intervenciones planificadas con este 

mismo fin, cambiando paradigmas establecidos y validados hasta 

ahora en FID. 

6. PROYECCIONES 
Al constituirse en una importante fuente de información 

metodológica permitiría una apertura a la innovación como 

proyecto replicable y mejorable a lo largo del tiempo, cuyos 

resultados podrían servir como instancia de reflexión institucional 

con aporte a la mejora continua dentro de ella; aportando a las 

evidencias sobre buenas prácticas de TIC en FID. 
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ABSTRACT 

In This paper presents results of a study carried out under the 

teaching practice at the Federal University of Rio Grande do Sul. 

In order to point out the relevance of the principles of mobile 

learning as a viable alternative in the classroom. To do so, 

students permeated the development of an activity that resulted in 

the creation of educational applications of computer-related theme 

in education. We conducted a case study, which originated data to 

be interpreted and analyzed from building the application, the 

observations and the questionnaire employment. As a result, the 

activity reproduced developing educational applications that can 

generate contributions in the teaching and learning of students. 

Noteworthy is also that educational applications has the potential 

to promote innovations in teaching practices, new forms of 

communication, interaction and possibilities for understanding of 

school subjects. 
 
RESUMO 

Este trabalho apresenta resultados de um estudo realizado no 

âmbito da prática docente na Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul. Com o intuito de apontar a relevância dos princípios sobre 

a aprendizagem móvel, como uma alternativa viável na sala de 

aula. Para tanto, os estudantes perpassaram pelo desenvolvimento 

de uma atividade que resultou na criação de aplicativos 

educacionais relacionados com a temática da informática na 

educação. Realizou-se um estudo de caso, que originou dados 

para serem interpretados e analisados a partir da construção do 

aplicativo, das observações e do emprego do questionário. Como 

resultado, a atividade reproduziu o desenvolvimento de 

aplicativos educacionais que podem gerar contribuições no 

processo de ensino e de aprendizagem dos estudantes. Destaca-se, 

também, que os aplicativos educacionais tem potencial para 

promover inovações nas ações docentes, novas formas de 

comunicação, interação e possibilidades para compreensão de 

conteúdos escolares. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education 

- Distance learning. 

 

General Terms 

Experimentation, Theory. 

Keywords 

Educational applications; mobile learning; teaching and learning. 

1. INTRODUÇÃO 

A integração das Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(TIC) se dá através das práticas escolares que permitem sua 

inserção no cotidiano e no processo de ensinar e aprender. Com 

isso, tem-se possibilidades de criar diversas formas de interação, 

comunicação e aprendizagem  neste âmbito. 

As TIC potencializam o desenvolvimento de Mobile Learning  

(aprendizagem móvel) ou ainda pode ser chamada de M-Learning. 

Assim, compreende-se que o uso das tecnologias portáteis 

possibilitam e facilitam a conexão em rede, com o uso dos 

dispositivos móveis, tais como smartphones, tablets e leitores de 

touch-screen. 

Para isso, a organização destas tecnologias na educação tem 

apresentado desafios e possibilidades tanto para a ação docente 

como para os processos de ensino-aprendizagem. A incorporação 

das TIC em si, não são capazes de gerar inovações. Para tanto, 

considera-se necessário desenvolver oportunidades viáveis com os 

dispositivos móveis, de forma que, possam promover situações 

desafiadoras para os professores e estudantes. Estas situações 

referem-se aos planejamentos de aula no caso dos docentes e 

quanto à instigação em realizar atividades de estudo com estes 

dispositivos, na condição de estudante. 

 Amparando-se nos conceitos que circulam a M-Learning, foi 

proposto aos estudantes a criação de aplicativos educacionais. 

Esta atividade teve o objetivo de proporcionar a ampliação de 

conceitos trabalhados em aula, promover o compartilhamento de 

informações e conhecimento por meio da conectividade em rede 

através dos dispositivos móveis.  

Desse modo, apresenta-se a organização do trabalho em quatro 

seções. Na primeira são abordados os conceitos sobre a 

aprendizagem móvel e a utilização dos aplicativos educacionais. 
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Na segunda seção, são descritos os procedimentos metodológicos 

percorridos neste estudo. Na terceira, são elencados os resultados 

obtidos a partir da construção dos aplicativos, da observação e da 

utilização de um questionário. Na quarta e última seção, as 

considerações não-finais que indicam que os aplicativos podem 

ser utilizados para potencializar o processo de ensino e de 

aprendizagem. 
2. A APRENDIZAGEM MÓVEL: 
BREVE PANORAMA SOBRE SEUS 
CONCEITOS 

O Parte-se da ideia que a todo instante revelam-se novas 

possibilidades de integração das TIC no contexto escolar. Assim, 

cabe aos professores a incumbência de desdobrá-las e desenvolvê-

las a seu favor, para que venha a contribuir no processo ensino-

aprendizagem. 
Nesta perspectiva, acredita-se que o uso de dispositivos móveis 

“não se limita ao aprendizado em ambientes formais (por 

exemplo, escolas), mas inclui todos os aspectos de ensino-

aprendizagem para todos os tipos de estudantes, crianças, jovens e 

adultos” [12]. Desse modo, compreende-se que seja relevante 

desenvolver os conceitos de informação, conhecimento e 

aprendizagem com o intuito de obter maiores esclarecimentos de 

como estas definições permeiam o processo de ensino-

aprendizagem mediado por M-Learning. 

Nesse sentido, a mediação de atividades com M-Learning pode 

oportunizar inovação nas ações docentes em todas as áreas, 

possibilitando nas suas práticas pedagógica perpassar por 

movimentos que permitam experimentar, utilizar e explorar as 

TIC dentro e fora do âmbito escolar.  À vista disso [9] (p. 3), 

referem-se ao termo informação, como “algo passível de ser 

transmitido, utilizado, manipulado e transformado”. Sendo assim, 

na aprendizagem móvel a informação está acessível, já que está 

pode ocorrer a todo instante e se faz presente em distintos tempos 

e contextos. Este tipo de aprendizagem ocorre mediada pelos 

dispositivos portáteis e conectados em rede, na qual, os 

envolvidos (professores e estudantes) tanto podem procurar 

informações, como receber e compartilhar a mesma. No entanto, a 

ocorrência da informação de forma imediata, não garante que a 

aprendizagem seja efetivada pelos estudantes. Para isso, é 

necessário propor situações desafiadoras para que possa ser 

desenvolvido o processo de aprendizagem. Nessa concepção, 

segundo [4] (p.25), “quem ensina aprende ao ensinar e quem 

aprende ensina ao aprender”, o que permite-nos compreender que 

a aprendizagem não prospera em apenas em um indivíduo e sim, 

engloba professor e estudante no seu desenvolvimento. Por isso, 

utiliza-se o termo ensino-aprendizagem, por acreditar que ambos 

conceitos estão intimamente relacionados e com relevância para o 

seu desenvolvimento. Dessa maneira, a M-Learning pode 

acarretar situações que permitam criar novas possibilidades e 

desafios no processo ensino-aprendizagem. 

Diante disso, cabe discutir como fortalecer o conhecimento 

vinculado a aprendizagem móvel. Na perspectiva [4] (p.24), 

“saber ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar 

possibilidades para sua própria produção e construção”. Quer 

dizer que, cabe ao professor a tarefa de ser o mediador na 

educação. Tendo em vista, que a construção do conhecimento no 

âmbito escolar é um fator realizado em conjunto entre professor-

estudante. Então, pode ser proporcionado para ambos envolvidos 

situações de interação, diálogo-problematizador e o 

desenvolvimento da aprendizagem nas atividades escolares a 

partir da M-Learning. 

Desse modo, ao traçar um panorama acerca dos conceitos 

relacionados à esta modalidade de ensino, podem ser 

estabelecidas relações a respeito da aprendizagem, dispositivos e 

tecnologias móveis. Neste momento, admite-se ser fundamental 

ressaltar a definição apropriada para cada um destes elementos em 

consonância com a literatura. 

Conforme [11], devido aos avanços em termos de tecnologias, o 

acesso à informação, tem sido oportuno para o desenvolvimento 

da aprendizagem móvel. E com isso, surgem novos desafios na 

educação com destaques para o uso dos dispositivos móveis com 

relação à educação formal. 

A Mobile Learning, ou seja, a aprendizagem móvel engloba o uso 

das tecnologias móveis, separadas ou em combinação com outras 

TIC [13]. Este tipo de aprendizagem oportuniza aos estudantes 

possibilidades para construir e intensificar seu processo de ensino-

aprendizagem em qualquer hora e local. Conforme, [6], a M-

Learning, pode ocorrer em ocasiões em que a aprendizagem 

oferece ao estudante meios para obter vantagem das tecnologias 

móveis. 

No entanto, não se pode afirmar que o simples fato de utilizar um 

dispositivo móvel como, um smartphone para desempenhar uma 

atividade em aula, pode  caracterizar-se como M-Learning. Para 

esse fim, deve-se ter um planejamento que envolva um conteúdo 

curricular, material didático e uma atividade de estudo. 

Para tanto, a aprendizagem móvel pode ocorrer de distintas 

formas conforme descreve a [13] (p. 7): ”as pessoas podem usar 

aparelhos móveis para acessar recursos educacionais, conectar-se 

a outras pessoas ou criar conteúdos, dentro ou fora da sala de 

aula”. Esta aprendizagem além de apoiar as atividades de estudo, 

amplifica a interação e a comunicação entre os envolvidos em 

todo o seu processo educativo [1], refere-se que a criação de 

possibilidades que a M-Learning oferece, surgem no sentido de 

unir pessoas em mundos reais e virtuais, formar comunidades de 

aprendizagem entre professores e estudantes. Isso, ocorre com o 

intuito de organizar as informações perante a pretensão de apoiar 

o desenvolvimento de todo um processo de aprendizagem. 

Conforme [11], a M-Learning diferencia-se da E-learning 

(educação a distância baseada na internet), no sentido em que a 

primeira tende a superar os limites que a E-Learning aponta, 

como o fato de utilizar dispositivos fixos (computadores de mesa). 

Assim, a M-Learning, disponibiliza a mediação de atividades ou 

conteúdos por meio de dispositivos como smartphones e/ou 

tablets, que podem potencializar a mobilidade, a inclusão, 

conectividade e autonomia dos estudantes. Além disso, estes 

dispositivos oferecem distintas funções como por exemplo: 

fotografar, gravar e executar vídeos e áudios, fazer 

downloads,anotações, editor de texto, transferir dados, acessar 

páginas na internet e enviar e-mail, entre outras funcionalidades, 

que podem ser exploradas e utilizadas na realização de atividades 

em sala de aula ou extraclasse. 

Sendo assim, acredita-se na relevância de propor atividades que 

incorporem estas funcionalidades nos planejamentos de aula, com 

o intuito de potencializar o ensino-aprendizagem dos estudantes. 

Desse modo, M-Learning consegue diferenciar-se de outras 

práticas como a E-Learning por apresentar estas características 

próprias, como meios para desenvolver a aprendizagem móvel a 

partir de dispositivos adequados. 
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Ainda, cabe destacar que a integração destas tecnologias na M-

Learning devem estar associadas a escolha dos dispositivos, 

questões de acessibilidade e fatores econômicos. Baseado em [9], 

o Brasil é um país em que o telefone do tipo smartphone obtém 

uma alto custo, comparado a outras nacionalidades. Além disso, a 

maioria dos usuários possuem contratos do tipo pré-pago, para 

utilização  dos seus dispositivos, fator este que pode gerar 

limitações no que se refere ao acesso a internet. Para tanto, 

almeja-se que o professor ao realizar um planejamento docente, 

leve em consideração a conectividade presente na sala de aula e na 

escola, para que a mesma seja capaz de dar conta de atender todos 

os usuários ao mesmo tempo.  

Além disso, faz-se necessário considerar o fato de que os 

dispositivos móveis não foram planejados para o uso educativo. 

Mas, estes podem ser facilmente incorporados nos planejamentos 

de aula, permitindo a realização de atividades de estudo dentro 

e/ou fora do momento escolar, com propósito educacional. A 

inserção dos dispositivos na prática docente torna-se mais uma 

questão pedagógica do que tecnológica. 

Acerca destas discussões sobre os conceitos que circundam a 

aprendizagem móvel, tem-se subsídios teóricos para relacioná-los 

com a prática no momento de construção e utilização dos 

aplicativos. Assim, apresenta-se os aplicativos educacionais como 

uma alternativa viável para complementar atividades escolares e 

potencializar o desenvolvimento do processo ensino e 

aprendizagem. 

2.1 Aplicativos na Aprendizagem 

Deve Os aplicativos ou ainda App, uma abreviação muito 

utilizada para este termo. Estes, são programas elaborados 

particularmente para plataformas móveis, como smartphones e 

tablets [10]. Existem inúmeros aplicativos disponíveis nos 

dispositivos, sendo de distintas natureza, alguns você utiliza com 

frequência, outros que usa menos, e tem aquelas também que você 

nem sabe direito para que precisa.  

Dentre os App, encontram-se os que são desenvolvidos com 

intuito de fortalecer o processo de ensino e de aprendizagem em 

qualquer hora e local, dentro ou fora do âmbito escolar. Pode ser 

citado como um exemplo de App, a wikipédia, uma enciclopédia 

online e colaborativa, sendo considerada um dos aplicativos mais 

utilizados e conhecidos mundialmente [8]. Os dispositivos móveis 

possuem um significativo número de aplicativos liberados para 

download a partir da loja de App que o próprio aparelho dispõe. 

Destes, existem na modalidade pago e gratuito que podem ser 

adotados como uma ferramenta mediadora na aprendizagem. 

Além disso, existem softwares que permitem professores e 

estudantes construírem sues próprios aplicativos educacionais. 

Algumas destas ferramentas estão disponíveis em versões Free 

(livre), possibilitando inovações e desafios no processo de ensino 

e de aprendizagem associados a mobilidade, conectividade e 

flexibilidade que os dispositivos móveis podem oferecer para os 

processos educativos. Desse modo, destacamos a Fábrica de 

Aplicativos (http://fabricadeaplicativos.com.br/), uma plataforma 

que permite criar aplicativos com várias funcionalidades e áreas 

de conhecimento.  

A produção de um App, podem gerar diversas perspectivas de 

aprendizagem individual, colaborativa, presencial ou virtual sendo 

capaz de promover situações de compartilhamento de 

conhecimento e informações. Ainda, podem proporcionar 

condições para ampliar a interação e a comunicação entre os 

envolvidos (professor e estudantes) através da conectividade e 

mobilidade. Assim, acredita-se que o estudante que utiliza esta 

tecnologia, tem um aliado no processo educacional, amplificando 

situações de aprendizagem, ultrapassando barreiras e 

oportunizando novas possibilidades para a compreensão dos 

conteúdos escolares.  
3. METODOLOGIA 

Neste trabalho, adotou-se a metodologia de estudo de caso. 

Conforme [14], um tipo de pesquisa que se refere a fenômenos, 

fatos, acontecimentos contemporâneos que fazem parte do nosso 

cotidiano. Para o autor (p. 27) 

“o poder diferenciador do estudo é a sua 

capacidade de lidar com uma ampla variedade de 

evidências - documentos, artefatos, entrevistas e 

observações - além do que pode estar disponível 

no estudo histórico convencional”. 

Desse modo, ao fazer uso de vários instrumentos, acredita-se que 

a abordagem qualitativa irá contribuir significativamente para 

atender os objetivos propostos neste estudo. Com base em [7], a 

pesquisa qualitativa é uma ciência que atenta-se aos estudos que 

não podem ser quantificados e ao mesmo tempo consegue 

trabalhar “com o universo dos significados, dos motivos, das 

aspirações,  das crenças, dos valores e das atitudes” [7] (p. 21). 

Assim, este estudo de caso possibilitou avaliar como os 

aplicativos educacionais podem potencializar o processo de 

ensino e de aprendizagem dos estudantes a partir da M-Learning. 

À vista disso, planejou-se como atividade uma tarefa em grupo, na 

qual, constituiu-se na elaboração de uma aplicativo educacional 

acerca da temáticas estudadas em aula ou tópicos relacionados 

com o tema referente à informática na educação, assunto que está 

estreitamente ligado a ementa da disciplina. Para este fim, os App 

deveriam conter abas que apresentassem: o tema (descrição do 

aplicativo), sugestões de aplicação na educação, exemplos a partir 

de vídeos, álbum de fotos, áudios, referências e créditos (autores). 

A atividade teve início na semana que foi abordado o seguinte 

tópico: Aprendizagem Móvel. Então, a criação do App deu-se 

neste período de aula e estendeu-se por mais 14 dias (como 

atividade a distância). No término desta, os estudantes postaram-a 

no webfólio da disciplina no ambiente Rooda. Trata-se de uma 

plataforma virtual de Educação a Distância (EaD) e 

institucionalizado (https://ead.ufrgs.br/rooda/), que foi utilizado 

para planejar e organizar a disciplina de Mídia, Tecnologias 

Digitais e Educação, que é ofertada no 1° semestre do curso de 

Pedagogia 2015/2 diurno na UFRGS e que deu suporte para esta 

pesquisa.  

Para além desta atividade, realizou-se a observação da mesma no 

período de aula e ainda, lançou-se mão do emprego de um 

questionário do tipo Survey. Este, com o propósito de analisar 

opinião, crenças, valores, sentimentos, expectativas, entre outras 

situações [5]. O questionário utilizado, foi criado em um site que 

abriga este tipo de questionário na internet e disponibilizado o 

link aos estudantes pela Biblioteca do Rooda.  

A partir das respostas do questionário, delimitou-se as declarações 

que mais se evidenciaram em relação a construção dos aplicativos 

educacionais e relacionou-se com possíveis possibilidades e 

desafios associada a utilização de um App no âmbito escolar. As 

respostas oportunizaram analisar informações quanto a relação 

teoria-prática no processo de ensino-aprendizagem mediado por 
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dispositivos móveis. As declarações do questionário foram 

configuradas no formato de múltipla escolha, o que oportunizou 

aos respondentes (estudantes do curso de Pedagogia) optarem por 

uma alternativa, conforme pode ser visto na figura 1. 
 

 
Figura 1. Exemplo de declaração do questionário 

 
De acordo com a figura 1, as alternativas de respostas de cada 

declaração foram organizadas com base na escala de Likert. De 

acordo com [2] (p. 4), "requer que os entrevistados indiquem seu 

grau de concordância ou discordância com declarações relativas à 

atitude que está sendo medida". Diante disso, possibilitou a 

realização de uma análise por triangulação de dados, que só é 

possível quando se tem mais de uma fonte com informações 

diversas. [3] (2011, p. 11420), afirma que a triangulação acontece 

“quando utiliza-se mais de uma abordagem para a investigação de 

uma questão de pesquisa, a fim de aumentar a confiança nos 

resultados”. Assim, a triangulação de dados permite a ampliação 

da espaço de pesquisa, diferenciando-se de quando tem-se 

somente um procedimento exclusivo de pesquisa. 

Diante deste cenário, apresentado referente aos caminhos 

metodológicos percorridos, o tipo de pesquisa e etapas de 

desenvolvimento seguir, apontam-se os resultados e análise dos 

dados, já que estes se tornam essenciais para a credibilidade e 

relevância deste estudo. 
4. RESULTADOS 

A construção do aplicativo educacional gerou o desenvolvimento 

de 8 Apps sobre informática na educação e temáticas afins 

abordadas na disciplina de Mídia, Tecnologias Digitais e 

Educação. Acrescentado das observações e a disponibilização de 

um questionário do tipo Survey. Estas etapas, foram 

desempenhadas na aula sobre aprendizagem móvel. Para tanto, 

obteve-se um seguimento consistente quanto as afirmativas deste 

estudo, que possibilitou-nos verificar como os aplicativos 

educacionais podem potencializar o processo de ensino e 

aprendizagem dos estudantes a partir da M-Learning.  

Assim, de acordo com a figura 2, analisou-se a declaração 

associada com a construção de um aplicativo, relacionado com a 

contribuição na aprendizagem dos estudantes da disciplina de 

Mídia, Tecnologias Digitais e Educação. 

 
Figura 2. Contribuição na aprendizagem 

Desse modo, a figura 2 representa que: 57,1% e 38,1% dos 

respondentes  concordam plenamente e em parte nesta declaração, 

respectivamente. Com isso, pôde-se analisar que a construção de 

um App, pode reproduzir contribuições na aprendizagem dos 

estudantes, gerando novas possibilidades para potencializar o 

processo ensino-aprendizagem. Também, permite o trabalho 

colaborativo, o qual proporciona o compartilhamento de 

informações e experiências, amplificando o processo de 

aprendizagem entre os estudantes. Está atividade também gerou 

situações de pesquisa, leitura, compreensão e escrita para 

produção conteúdo do aplicativo. Desse modo, os estudantes 

perpassaram por distintas oportunidades de fortalecimento e 

contribuição no processo de aprendizagem. 

Destaca-se ainda, que a construção App, proporcionou condições 

para uma aprendizagem contínua. Tendo em vista, que esta 

tecnologia pode ampliar o alcance dos estudantes em relação ao 

desenvolvimento da aprendizagem e de conteúdos que podem 

serem abordados com os aplicativos. Isso, ocorre pelo fato destes 

proporcionarem diversas maneiras para a aquisição de 

conhecimento, a interação e a comunicação em qualquer tempo, 

em qualquer lugar.  

Além disso, acredita-se que a atividade de construção de um App, 

pode ocasionar contribuições na aprendizagem dos estudantes, 

estando associada há um planejamento de aula. Dessa forma, 

permite prever as situações e as soluções para enfrentar e resolver 

os problemas que podem surgir com  neste tipo de atividade. Esta 

circunstância, vai ao encontro da concepção da [12], que aborda 

que o insucesso de atividades com a M-Learning no processo 

ensino-aprendizagem, pode estar associada principalmente a falta 
de um planejamento de aula.  Fator este que implica no momento 

propor atividades para aprendizagem móvel. Ou seja, se o 

professor não traçar os objetivos que pretende atingir e neste caso, 

refere-se em testar previamente o site que permite a constrição dos 

App. É muito provável que na primeira tentativa, este professor 

tenha resultados negativos. Consequentemente,  esta situação 

poderá acarretar em uma concepção desfavorável da 

aprendizagem móvel entre professor e estudantes. 

Ainda nesse viés, analisou-se a declaração sobre a possibilidade 

de compartilhamento de informações e conhecimento através do 

aplicativo construído, como pode ser visto na figura 3. 
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Figura 3. Possibilidade de compartilhamento de informações e 
conhecimento. 

Por conseguinte, apresenta-se na figura 3 que 81% e 14,3% dos 

respondentes que concordam plenamente e concordam em parte, 

respectivamente. Compreende-se que estes resultados apontam-se 

como alternativas no que se refere à contribuição do aplicativo 

educacional para a construção e compartilhamento de 

informações, conhecimento e de conceitos de forma colaborativa. 

Para tanto, foi levado em consideração o fato da atividade ter sido 

publicada no Webfólio do Rooda no formato visível para todos, 

possibilitando  a navegação nos endereços (URL) dos App 

desenvolvidos na disciplina. Isto posto, permitiu que, todos os 

estudantes pudessem visualizar a tarefa dos seus colegas  através 

do uso dos seus dispositivos móveis. Ainda, pode-se fazer 

download nos aplicativos que tiveram interesse, acerca da 

temática e/ ou conteúdo apresentado com caráter interativo, 

proporcionando uma leitura menos linear, contendo vídeos, 

áudios, imagens, links e outros. 

À vista disso, a construção e utilização de um App educacional 

está em consonância com os referenciais da [13], que tornam-se 

visíveis algumas perspectivas para a aprendizagem móvel. Como 
por exemplo: os portadores (estudantes) de dispositivo móveis 

que normalmente carregam consigo seus aparelhos. Dessa forma, 

favorece o acontecimento da aprendizagem, compartilhamento de 

informações e conhecimento em momentos e locais que antes não 

eram propícios à educação. Assim, os estudantes tiveram estas 

ações de flexibilidade  mobilidade para conhecer, explorar e 

experimentar os App construídos. Podendo decidir se a tarefa 

pode ser executada durante um intervalo longo, ou por exemplo 

durante o percurso de ônibus da escola-casa ou vice-versa. 

Entretanto, na figura 3, encontra-se 4,7% dos respondentes que 

discordam plenamente da declaração. Dessa maneira, pode-se 

compreender que a utilização de um aplicativo educacional não é 

capaz de gerar possibilidades de compartilhamento de 

informações e conhecimento com base desses dados. Estes fatores, 

podem estar atrelados ao fato dos temas abordados nos App não 

terem despertado interesse nessa representação de estudantes, ou 

ainda, os estudantes respondentes podem acreditar que esta 

atividade não atingiu suas expectativas, conduzindo para 

discordância nesta declaração. Considera-se, que no 

desenvolvimento da M-Learning enfrenta-se algumas situações, 

que devem ser encaradas como reflexões oportunizando críticas 

construtivas, a problematização e o (re)planejamento da atividade 

em questão. 

5. CONSIDERAÇÕES NÃO-FINAIS 

Acredita-se na potencialidade da mediação de atividades a partir 

da M-Learning na perspectiva de oportunizar inovações nas 

práticas docentes e de potencializar o processo de ensino e de 

aprendizagem dos estudantes. Desse modo, pode favorecer tanto 

aos professores, quanto aos estudantes possibilidades de perpassar 

por movimentos que permitam experimentar, utilizar e explorar as 

os dispositivos móveis no âmbito escolar.    
Para tanto, considera-se relevante a utilização e construção de 

aplicativos educacionais gerando no âmbito escolar. Estes, 

oportunizam novas possibilidades para potencializar o processo 

ensino-aprendizagem, auxiliando na compreensão de conteúdos. 

Deve-se levar em conta que a aprendizagem móvel apresenta 

perspectivas para sua implementação como a conectividade, 

portabilidade, flexibilidade, autonomia dos estudantes e novas 

formas de comunicação e interação durante e para realização das 

atividades. Assim como, aponta-se algumas reflexões que indicam 

limitações quanto ao uso de dispositivos móveis nas práticas 

educacionais. Estas, referem-se ao planejamento de aula, etapa 

primordial para poder realizar ações docentes a partir da 

aprendizagem móvel.  

Este tipo de aprendizagem tem sido cada vez mais difundido, no 

sentido de proporcionar mudanças significativas no processo 

ensino-aprendizagem e não na perspectiva de substituir os 

sistemas educacionais tradicionais. Para tanto, devem ser 

realizadas discussões a cerca do tema nos ambientes escolares 

com o intuito de fortalecer estes conceitos englobando a 

aprendizagem móvel, o uso e desenvolvimento de aplicativos 

educacionais. Além disso, pretende-se tornar compreensível a 

necessidade da reformulação das práticas escolares. Isso, será 

possível com a integração das TIC, que poderão ser planejadas e 

disponibilizadas pelos professores e executadas pelos estudantes, 

ampliando possibilidades a partir da aprendizagem móvel. 
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ABSTRACT 
This paper outlines an analysis of active methodologies geared 

towards undergraduate and graduate students learning in order to 

present a project management tool named "Integrated 

Management" and evaluate its use through case study and 

simulation, as teaching techniques. This paper proposes to 

reconcile theory and practice, and transform activities into 

meaningful learning. The research is qualitative and the method 

used was lecture, aiming to explain the use of the tool, to present 

case study, to implement projects, to observe and monitor the 

results. 

 

RESUMO 
O trabalho apresenta uma análise de metodologias ativas voltadas 

para aprendizagem de alunos da graduação e pós-graduação, com 

os objetivos de apresentar uma ferramenta de gerência de projetos, 

denominada “Gestão Integrada” e avaliar o seu uso através de 

estudo de caso e de simulação, como técnicas de ensino. Este 

trabalho propõe conciliar a teoria e a prática, e transformar 

atividades em aprendizagem significativa. A pesquisa tem 

natureza qualitativa e o método utilizado foi aula expositiva com a 

finalidade de: explicar o uso da ferramenta, apresentar o estudo de 

caso, implementar os projetos, observar e acompanhar os 

resultados. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 [Computer Uses in Education]: Computer-assisted 

instruction (CAI) 

General Terms 
Experimentation, Theory. 

Palavras Chave 
Ensino-Aprendizagem, Simulação, ferramenta Gestão Integrada, 

Gerência de Projetos. 

 

1. INTRODUÇÃO 
Conciliar a teoria e a prática é um grande desafio no processo de 

ensino-aprendizagem. A experiência da aplicação de metodologias 

ativas de aprendizagem, voltadas para um ensino técnico-prático, 

como o uso de estudos de caso e simulação de software têm 

demonstrado excelentes resultados com alunos adultos, em 

especial alunos de cursos de pós-graduação e graduação. 

Persiste nos meios acadêmicos o ensino em que o professor é o 

detentor de conhecimentos e não utiliza estratégias que estimulem 

o pensamento reflexivo, o senso crítico e que promova uma 

aprendizagem significativa [1]. Além disso, a educação superior 

deve ser orientada por princípios andragógicos, ou seja, voltados 

para o aluno adulto, que ocasionem um papel ativo e autônomo no 

processo de aprendizagem, mediado pela experiência que o aluno 

possui.  

Alunos adultos precisam autodirecionar a sua aprendizagem, o 

que depende de fatores físicos, comportamentais e sociais 

existentes no ambiente de ensino. Porém, os projetos pedagógicos 

dos cursos em geral, não contemplam princípios que devem 

orientar uma formação profissional mais efetiva, aliando teoria e 

prática, ou seja, saber e saber-fazer [1]. 

Nesse cenário, as metodologias ativas se apresentam como 

relevante contribuição, proporcionando a criação de ambientes de 

aprendizagem contextualizada, em que o aluno deve realizar 

tarefas mentais de alto nível, como análise, síntese e avaliação, 

tendo o professor como orientador, e não apenas como fonte única 

de informação e conhecimento [2]. 

O conceito de simulação está ligado à noção de modelo. Um 

modelo é a representação da realidade de forma simplificada. A 

simulação busca experimentar um modelo a fim de conhecer os 

resultados.  

As atividades de modelagem e simulação podem ser comparadas a 

produção do conhecimento científico, pois envolve a elaboração 

de hipótese, planejamento, experimentação, observação e 

resultado, e são atividades criativas que promovem a interação. Os 

sistemas computacionais fornecem meios de aplicar simulação de 

modelos, agregando realismo. Assim, o aluno consegue mesclar o 

conhecimento prévio ao conhecimento novo de forma que haja 

uma evolução no seu conhecimento, e consequentemente a 

aprendizagem significativa [3]. 

A Gerência de Projetos é uma disciplina abordada em diversos 

cursos como engenharia, sistemas de informação, administração, 

etc., e em diversos tipos de cursos de graduação, tais como 

especialização, mestrado e doutorado, além de cursos de extensão 

e preparatórios para as certificações na área. A disciplina possui 
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uma abordagem conceitual bastante densa, sendo um desafio 

ensiná-la sem direcionamento prático adequado, de forma que o 

aluno consiga compreender a aplicação dos conhecimentos 

adquiridos na academia para posteriormente aplicá-los no 

ambiente organizacional [4] [5]. 

O envolvimento emocional do aluno aumenta conforme a 

motivação e estímulo, o que ajuda na retenção de novos 

conhecimentos [3]. A utilização de softwares, simulações e jogos 

educativos é abordada em muitos trabalhos na literatura [6]. 

Deste modo, o uso da simulação de um ambiente real de projetos 

na disciplina de Gerência de Projetos no curso de Especialização 

em Análise e Gestão de Sistemas de Informação no IFFluminense, 

tem apresentado resultados significativos ao incorporar estratégias 

de ensino ativas que estimulam a aprendizagem orientada para a 

experiência e a ação buscando oferecer uma melhor formação 

profissional ao educando. 

O artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 aborda 

alguns conceitos de ensino aprendizagem; a Seção 3 aborda 

alguns conceitos relacionados a disciplina Gerência de Projetos; a 

Secção 4 apresenta a ferramenta Gestão Integrada; a Seção 5 

apresenta a metodologia utilizada em sala de aula com a 

simulação de estudo de caso utilizando a ferramenta; e a Seção 6 

apresenta as considerações finais. 

2. METODOLOGIAS DE ENSINO-
APRENDIZAGEM  
O ensino de forma geral é baseado numa abordagem teórica e 

conceitual, porém, em determinadas disciplinas, principalmente 

no ensino técnico, graduação e pós-graduação necessitam de uma 

maior ênfase a aplicação prática dos conceitos ministrados. Junto 

a isso, existe a dificuldade de motivar e mobilizar a atenção desses 

alunos, de maneira que ele possa obter uma visão ampla dos 

conceitos adquiridos e estabelecer uma conexão entre a teoria e a 

prática com maior eficácia. 

A aprendizagem de adultos é mais efetiva quando apresentada de 

forma vivencial e não de forma passiva, pois o adulto é 

responsável por sua educação e evolução profissional. Esta 

perspectiva encontra amparo na andragogia, que pode ser definida 

como a arte e ciência de ajudar os adultos a aprenderem. Nessa 

abordagem, o professor não é o detentor do conhecimento, mas 

um facilitador de conhecimento na relação entre os aprendizes [6]. 

As metodologias ativas contribuem com a criação de ambientes de 

aprendizagem contextualizada para atender a necessidade de 

formação profissional de alunos de tecnologia, por verificar que é 

essencial que o aluno faça uso de suas funções mentais de pensar, 

raciocinar, observar, refletir, entender, combinar, resolver 

problemas e realizar tarefas mentais de alto nível, tais como 

análise, síntese e avaliação. A característica fundamental que 

diferencia o ambiente de aprendizagem ativa é a atitude ativa da 

inteligência, em contraposição à atitude passiva geralmente 

associada aos métodos tradicionais de ensino [2]. 

Vygotsky [7] em sua teoria rejeitou a ideia da aprendizagem como 

a simples acumulação de estímulos e respostas, e sim quando atua 

transformando o ambiente com o uso de ferramentas. Soma-se a 

essa visão a teoria sobre aprendizagem de David Ausubel [3], em 

que a essência do processo de aprendizagem significativa é 

quando o aluno consegue mesclar o conhecimento prévio ao 

conhecimento novo de forma que haja uma evolução no seu 

conhecimento. 

Dentre as estratégias que podem ser usadas para se conseguir 

ambientes de aprendizagem ativa pode-se destacar [2]:  

• Discussão de temas e tópicos de interesse profissional; 

• Trabalho em equipe com tarefas colaborativas; 

• Estudo de casos em áreas profissionais específicas; 

• Debates sobre temas da atualidade;  

• Geração de ideias para solução de um problema; 

• Uso de mapas mentais para aprofundar conceitos e ideias; 

• Modelagem e simulação de processos e sistemas; 

• Criação de espaços virtuais para aprendizagem coletiva; 

• Questões de pesquisa na área científica e tecnológica. 

No ensino de tecnologia, frequentemente, é necessário 

desenvolver habilidades de abstração que envolvem conceitos, 

técnicas e modelos, para resolver tarefas complexas. Tais 

habilidades podem ser estimuladas através de estratégias como o 

estudo de casos, modelagem e simulação. 

A simulação pode ser entendida como uma ferramenta, racional e 

empírica, altamente elaborada e à disposição do ser humano para 

expandir ainda mais as possibilidades de conhecimento da própria 

realidade concreta, reais ou imaginárias [7]. 

A através da simulação é possível executar tarefas utilizando 

técnicas variadas, dimensionadas com aproximação da realidade a 

fim de proporcionar a observação dos resultados e interpretação 

para a tomada de decisão de forma mais dinâmica. 

Na simulação como estratégica do entendimento conceitual o 

suporte tecnológico pode integrar um conjunto de técnicas e 

modelos que cria condições de realização de atividades 

pedagógicas, através da familiarização com ferramentas e técnicas 

integradas num único ambiente [3]. 

Destacam-se algumas vantagens da simulação, como a abordagem 

de sistemas complexos com elementos aleatórios; controle de 

condições experimentais; experimentação interativa; replicação 

precisa dos experimentos e o teste de diferentes cenários; 

simulação períodos variáveis de tempo; e economia. E como 

principais desvantagens, destaca-se a dependência da validade do 

modelo desenvolvido [7].  

No caso da disciplina de Gerência de Projetos, o aluno terá que 

lidar com fatores complexos [8], sendo responsável por mobilizar 

e gerenciar os recursos para alcançar os objetivos definidos. Será 

responsável por elaborar o escopo do projeto; estabelecer um 

plano de projeto; administrar e balancear as restrições de custo, 

prazo e qualidade; gerenciar e identificar os riscos; acompanhar o 

andamento das tarefas; entre outras. 

3. GERÊNCIA DE PROJETOS 
A Gerência de Projetos é uma tarefa complexa que envolve 

atividades de planejamento, execução, monitoramento e controle 

de todos os aspectos do projeto, bem como a motivação dos 

envolvidos, visando atingir os objetivos do projeto dentro das 

metas de desempenho esperadas de tempo, custo, qualidade, 

escopo, riscos e benefícios, e pretende-se ainda que a organização 

alcance objetivos e busque novos patamares de indicadores e 

melhores resultados em seus processos e produtos [2]. 
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As boas práticas de Gerência de Projetos são abordadas através do 

Guia PMBOK (Project Management Body of Knowledge), que 

propõe cinco grupos de processos, tais como [9]: 

• Iniciação: nesta fase são realizados processos que definem e 

autorizam uma nova etapa ou projeto;  

• Planejamento: onde são realizadas tarefas como definição de 

escopo do produto e do projeto, refinamento e detalhamento dos 

requisitos e objetivos e desenvolvimento de um plano de ação; 

• Execução: onde o trabalho é realizado de acordo com as 

decisões das fases iniciais; 

• Monitoramento e Controle: verificação do trabalho realizado na 

execução, de forma a verificar a adequação aos requisitos do 

projeto, bem como as possíveis correções; 

• Encerramento: realização dos trâmites formais para finalização 

da etapa ou do projeto. 

A gestão de projetos está dividida em dez áreas de 

conhecimento, tais como [9]: 

• Gerenciamento da integração: é formado dos processos do dia 

a dia com os quais o gerente de projetos conta para garantir que 

todas as partes do projeto funcionem vinculadas; 

• Gerenciamento do escopo: é composto dos processos para 

garantir que o projeto inclua todo o trabalho exigido e somente 

o exigido, para completar com sucesso o projeto; 

• Gerenciamento do tempo: o objetivo é descrever os processos 

requeridos para o término do projeto, garantindo que o mesmo 

cumpra com os prazos definidos em um cronograma de 

atividades; 

• Gerenciamento do custo: agrega os processos que envolvem 

planejamento, estimativa, orçamento e controle de custos que 

serão necessários para a conclusão do projeto a partir de uma 

precisão orçamentária; 

• Gerenciamento da qualidade: qualidade do projeto é definida 

como “o grau em que um conjunto de características inerentes 

atende aos requisitos”. Um projeto com qualidade é aquele 

concluído em conformidade com os requisitos, especificações e 

adequação ao uso; 

• Gerenciamento dos recursos humanos: tem como base a 

identificação e documentação de funções, responsabilidades e 

relações hierárquicas do projeto em relação aos recursos 

humanos envolvidos, além da criação do plano de 

gerenciamento de pessoal. Além da obtenção dos recursos 

humanos necessários para terminar o projeto; 

• Gerenciamento das comunicações: visa gerenciar e controlar 

os processos de comunicação relativos ao projeto e suas 

interfaces com outras áreas de conhecimento; 

• Gerenciamento dos riscos: tem por objetivo decidir como 

abordar, planejar e executar as atividades de gerenciamento de 

riscos de um projeto originado: metodologia, funções e 

responsabilidades, orçamentos, tempos, categorias de risco, 

definições de probabilidade e impactos de riscos, matriz de 

probabilidade e impacto, revisão das tolerâncias das partes 

interessadas, formatos de relatório e acompanhamento; 

• Gerenciamento das aquisições: responsável por cuidar das 

compras e aquisições de projetos, serviços ou resultados 

necessários para a realização do trabalho. Inclui os processos de 

gerenciamento de contratos e de controle de mudanças 

necessárias para administrar os contratos ou pedidos de compra; 

• Gerenciamento das partes interessadas: trata do gerenciamento 

de todas as partes interessadas e suas interações com o projeto. 

As metodologias tradicionais de gerenciamento de projetos se 

baseiam no planejamento e na utilização sistemática de 

documentação e processos, geralmente pouco flexíveis, e em 

muitos casos, burocráticos, porém existem projetos que 

necessitam de agilidade. Uma tendência atual é a adoção de 

metodologias ágeis. 

Os métodos ágeis estão centrados no reconhecimento das pessoas 

como as principais impulsionadoras do sucesso do projeto, além 

de demandar um intenso foco na eficácia e capacidade de 

mudanças. Os métodos ágeis têm como características [10]: 

• Produzir a primeira entrega em semanas, para conseguir um 

ganho antecipado e obter um feedback rápido;  

• Inventar soluções simples, para que haja menos mudanças e 

fazer com que essas mudanças sejam mais fáceis;  

• Melhorar a qualidade do projeto continuamente, fazendo com 

que os próximos passos sejam menos dispendiosos;  

• Testar constantemente, pois quanto antes ocorrer à detecção do 

defeito menos dispendiosas serão as possíveis ações corretivas. 

Desta forma, é possível perceber a complexidade de ensinar a 

disciplina Gerência de Projetos, visto que o aluno necessita 

conhecer técnicas tradicionais e novas tendências para atuar no 

mercado profissional. A utilização de software na simulação de 

casos reais é essencial para melhor compreensão da disciplina.  

4. FERRAMENTA GESTÃO INTEGRADA 
A ferramenta Gestão Integrada é um software desenvolvido pelo 

Núcleo de Engenharia de Software (NES) do Instituto Federal 

Fluminense (IFFluminense). A ferramenta se baseia em 

framework eletrônico desenvolvido em Ruby on Rails, possuindo 

características como código aberto, facilidade de extensão e 

configurações personalizadas.  

A ferramenta já foi utilizada no ambiente organizacional para 

apoiar a gerência de projetos mantidos pelas seguintes instituições 

federais: SETEC (Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica) do Ministério da Educação (MEC), Formação 

GESAC do Ministério das Comunicações (MC), e IFFluminense 

através de diversos campus e diretorias [11] [12].  

Atualmente, a ferramenta encontra-se em uso na implantação do 

Escritório de Projetos do Polo de Inovação do IFFluminense e na 

gestão de seus projetos. Além disso, a ferramenta recebeu o 

prêmio de melhor projeto inovador em 2013, pela revista “Mundo 

Project Management”. 

A ferramenta agrega em único local todas as informações dos 

projetos de uma organização. Possui funcionalidades que 

contemplam os seguintes métodos e guias:  

• As áreas do conhecimento do Guia PMBOK através de plug-ins 

e templates [9]; 
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• Resultados esperados para o processo Gerência de Projetos do 

MPS.Br (Melhoria do Processo de Software Brasileiro) no nível 

G [13]; 

• Ambiente para o Project Model Canvas [14], que é um modelo 

ágil e visual de elaborar um plano de projeto;  

• Gerência de requisitos e tarefas através do método Lean-Kanban 

[15];  

• Modelagem de processos através do BPMN (Business Process 

Modeling Notation) [16].  

As principais funcionalidades da ferramenta Gestão Integrada são 

[11] [12]:  

• Termo de Abertura do Projeto (TAP); 

• Estrutura Analítica do Projeto (EAP); 

• Lançamento, controle e consulta das tarefas vinculadas ao EAP;  

• Estimativas de tamanho, complexidade, prazos e custos;  

• Orçamento;  

• Cronograma e diagrama de Gantt de acordo com a EAP;  

• Planejamento e controle dos riscos;  

• Matriz de responsabilidade por nível do EAP;  

• Plano de comunicação;  

• Plano de Projeto desenvolvido na wiki;  

• Registro de problemas identificados e ações corretivas;  

• Atas de Reuniões com geração de tarefas alocadas ao EAP;  

• Plano de Ações e Metas;  

• Reuniões virtuais entre os stakeholders através dos fóruns;  

• Solicitação e Controle de Eventos pelos stakeholders;  

• Lançamento e acompanhamento dos requisitos, com geração de 

tarefas;  

• Relatórios Gerenciais; 

• Plano de Projeto com o Canvas; 

• Mapa de Processos com BPMN; 

• Avaliações através de questionários automatizados; 

• Controle de tarefas com kanban. 

5. ESTUDO DE CASO 

A Gerência de Projetos é uma disciplina que envolve o 

planejamento e controle de um projeto; acompanhamento e 

avaliação; controle de metas, tarefas e recursos; e tomada de ações 

corretivas, quando necessário [17]. 

Vários trabalhos já foram realizados com o objetivo de analisar a 

utilização de ferramentas computacionais para apoio ao ensino-

aprendizagem da disciplina de Gerência de Projetos, podendo-se 

citar alguns, tais como:  

• eGroupware e GPAC [18];  

• DotProject [19]; 

• Case Gemetrics [20] [21].  

A disciplina de Gerência de Projetos busca direcionar os alunos 

de forma que entendam o desenvolvimento, aplicação e o 

encadeamento das atividades de um projeto. Portanto, é possível 

simular uma prática muito próxima da realidade de um ambiente 

organizacional através da ferramenta Gestão Integrada, com o 

objetivo de facilitar o aprendizado de diversos métodos e guias 

através das informações reais dos projetos cadastrados na 

ferramenta.  

O estudo de caso foi realizado na disciplina de Gerência de 

Projetos no curso de Especialização em Análise e Gestão de 

Sistemas de Informação no IFFluminense. A turma inscrita na 

disciplina continha vinte alunos. 

O procedimento se inicia com a turma sendo dividida em cinco 

grupos, onde cada grupo possui quatro integrantes. Desta forma, 

cada grupo define o gerente do projeto e os perfis dos demais 

membros da equipe.  

Cada grupo elabora um caso prático, o qual deverá ser o mais 

próximo possível da realidade dos projetos no ambiente 

organizacional.  

O caso prático, muitas das vezes, é algo que o próprio grupo de 

alunos já vivência em sua vida profissional. A descrição de cada 

caso prático é validada e aprovada pelo professor. 

A metodologia utilizada para o aprendizado da disciplina é 

aplicada da seguinte forma: a cada aula teórica, elabora-se a parte 

prática do conteúdo abordado através da ferramenta. E desta 

forma são realizadas as aulas, passo a passo, conciliando a teoria e 

a prática.  

Após a definição dos grupos e do caso prático abordado por cada 

grupo, são apresentados os conceitos básicos de projetos e de 

gerência (conceitos, características, métodos, processos, etc.). Em 

seguida é apresentada a ferramenta Gestão Integrada.  

No próximo passo, então, os grupos criam na ferramenta os seus 

projetos, definem os stakeholders e perfis.  

A próxima etapa ocorre através da elaboração de um plano de 

gerenciamento de projeto com o Project Model Canvas (método 

ágil), que é dividida da seguinte forma [4]:  

• Aula teórica sobre o método; 

• Cada grupo elabora seu caso prático através do processo manual 

do método (usando folha A1 e post-its); 

• O resultado do caso prático é cadastrado na ferramenta através 

da funcionalidade do Canvas. 

As demais aulas seguem intercalando entre a aula teórica sobre as 

áreas de conhecimento do PMBOK (método tradicional) e a 

prática destas áreas na ferramenta, utilizando o caso prático 

proposto por cada grupo.  

A cada aula, são elaborados, na ferramenta, os documentos 

necessários ás áreas de conhecimento, tais como: Termo de 

Abertura de Projeto (TAP), Estrutura Analítica do Projeto (EAP), 

cronograma, orçamento, matriz de responsabilidades, gestão das 

partes interessadas, plano de comunicação, plano de riscos, 

controle das tarefas através de diversas formas e métodos, 

tratamento das aquisições, plano de qualidade do projeto, lições 

aprendidas e problemas encontrados [4]. 
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Para controle dos requisitos e tarefas, cada grupo poderá utilizar o 

diagrama de Gantt (método tradicional) e/ou o Kanban (método 

ágil).  

Ao final da disciplina cada grupo deverá apresentar o seu projeto 

todo documentado (Figura 1), utilizando o método que julgou 

mais adequado ou até mesmo, um hibridismo entre os métodos, o 

que é totalmente permitido e facilitado pela própria ferramenta. 

Até porque esta prática do hibridismo entre os métodos de 

Gerência de Projetos é uma prática que vem sendo cada vez mais 

adotada pelas organizações. 

 

 

Figura 1 – Um dos grupos apresentando seu projeto do caso 
prático 

Desta maneira, o uso da ferramenta Gestão Integrada permite 

experimentar um conjunto de metodologias, o que acarreta um 

aprendizado voltado para qualificação profissional dinâmica e 

efetiva. 

Foi realizada uma pesquisa com os vinte alunos da turma em 

relação às funcionalidades da ferramenta que mais auxiliou no 

processo de ensino-aprendizagem.  

Foram expostas para os alunos quatro opções, onde o aluno 

deveria selecionar apenas uma única opção, ou seja, aquela opção 

que represente a funcionalidade que na opinião do mesmo, 

contribuiu de forma mais efetiva para seu aprendizado. As opções 

propostas foram: 

• Canvas na Ferramenta; 

• EAP na Ferramenta; 

• Demais documentos do PMBOK na Ferramenta; 

• Demais métodos ágeis na Ferramenta. 

A Figura 2 mostra que uma maior porcentagem (35%) dos alunos 

selecionou a funcionalidade do Canvas como um maior facilitador 

do aprendizado, seguida das funcionalidades EAP (25%) e demais 

documentos do PMBOK (25%).  

Ao final da apresentação dos projetos foram selecionados os três 

melhores projetos, de acordo com a qualidade da documentação 

elaborada para o projeto e da desenvoltura na apresentação do 

mesmo. Desta forma foram distribuídos os prêmios do 1º, 2º e 3º 

lugar entre os projetos apresentados. 

 

 

Figura 2 – Funcionalidades como auxílio a aprendizagem 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
As metodologias ativas apresentam uma grande aderência com o 

ensino de adultos, sendo bastante adequadas para aliar o ensino 

teórico e prático, principalmente em disciplinas com caráter 

profissional. 

O uso da ferramenta de gerência de projetos “Gestão Integrada” 

oportuniza aos alunos uma vivência prática, orientando a 

execução de atividades baseadas em conceitos chave da Gerência 

de Projetos, simulando o trabalho real através da aplicação dos 

conceitos e interação com os participantes. 

Além disso, a ferramenta Gestão Integrada reúne todas as 

informações dos projetos de uma organização através da uma base 

de dados, e assim os alunos podem analisar experiências 

anteriores, discutir o projeto atual e situações potenciais de 

tomada de decisão, transformando-se numa experiência essencial 

para melhoria das habilidades profissionais e o sucesso na 

disciplina. 
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ABSTRACT 
The teaching practice process has been revealed as one of the 

strongest factors of the initial teacher formation, considering the 

Chilean policy and reforms on Education.   

For UDLA, the early contact with schools is a must in the 

teachers’ formation. For this reason, the architecture of the 

teaching practice process has been professionalized by the 

inclusion of systems that allow to follow all the students 

formation in our Faculty, where there are 5 thousand students. The 

system of teaching practices management facilitates the link 

School – University and allows to follow the teacher’s formation. 

 
RESUMEN 
El proceso de prácticas pedagógicas está siendo relevado como 

uno de los puntos fuertes en la formación inicial docente, a la luz 

de las reformas. Para la UDLA, el contacto temprano con los 

centros educativos es parte del requisito en la formación de 

profesores. Por ello la arquitectura del proceso de prácticas se ha 

profesionalizado incorporando sistemas que permitan hacer 

seguimiento a todos los alumnos de nuestra Facultad, que en la 

actualidad asciende a cinco mil alumnos. El sistema de gestión de 

prácticas articula el vínculo Colegio-Universidad y permite hacer 

seguimiento al proceso formativo del docente en formación. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.0 [Computers and Education]: General, Accreditation, 

information systems education, curriculum. 

General Terms 

Management, Documentation, Performance, Standardization,  

Keywords 

Practicas pedagógicas, sistema de gestión de prácticas, gestión de 

prácticas, formación inicial docente, sistemas de gestión 

pedagógica. 

 

1. EXTENDED ABSTRACT 
El Software de Gestión de Práctica (SGP), es una plataforma 

diseñada por la Dirección del  Área  de  Formación  Práctica  de  

la  FEDU, que  busca  resolver  las  debilidades detectadas  en  

una  operación  de  alta  masividad, garantizando  el  

cumplimiento  de estándares de calidad para la formación práctica 

de todos los estudiantes. 

SGP nace de un trabajo en conjunto de la Dirección de Prácticas 

con el TI UDLA, es un software de acceso a través de la Web, 

pero al mismo tiempo es una aplicación integrada a la plataforma 

de uso interno en UDLA (Banner), se destaca por su acceso 

diferenciado según perfil de usuario (10), donde se incluye a los 

Directores, UTP y Profesores Guía de los Centros de Práctica. 

El sistema se encuentra diseñado para facilitar acceso a 

información relevante, tanto de alumnos  como  de  docentes,  

permite  al  supervisor  de  práctica conocer  el  historial 

académico del alumno, el acceso a las calificaciones obtenidas por 

los estudiantes en las asignaturas que son prerrequisito de la 

práctica, (por ejemplo Didáctica o Metodología de la 

especialidad), y con ello disponer de más elementos para realizar 

su acompañamiento. 

Dentro  de  las  principales ventajas del  sistema,  se  encuentra  la  

construcción  de una trayectoria del alumno en su formación 

práctica, mediante la recopilación de antecedentes como sus 

fortalezas-debilidades, comentarios críticos de supervisores y 

profesores guías, registro de entrevistas, documentación y 

evaluaciones; permitiendo con ello contextualizar y  mejorar el  

acompañamiento. Por  su  parte,  el  alumno  puede  conocer  las  

pautas  de evaluación  aplicadas  en  forma  online,  mejorando  

significativamente  la   información respecto de su desempeño. 

La  plataforma,  también  es  un  aporte  para  perfeccionar  la  

vinculación  con  los establecimientos  educacionales,  ya  que  

proporciona  mejores condiciones  para  la generación y 

administración convenios, y  la  gestión  de  los  cupos  entregados  

por  los centros. 

A nivel de los Campus de UDLA, nos permite coordinar el 

levantamiento de cupos y las asignaciones a  los  centros  de  

práctica, generar  reportes  globales  e  individuales  con  el 

dinamismo  que  el  proceso  demanda,  permitiendo  con  ello,  

evaluar  el  desarrollo  de  las tareas, detectar dificultades y 

trabajar para su solución en tiempos mucho más acotados. 

 

1.1 Ambientes del Sistema de Gestión de 
Prácticas 
 

El sistema de gestión de práctica se organiza internamente en 

cuatro grandes ambientes, los que se describe a continuación: 

 

Figura 1. Ambientes SGP 
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Ambiente  de  gestión  de convenios:  Ambiente  que  concentra  

todas  las  acciones vinculadas a la generación de convenios, 

mediante un gestor online que permite visualizar las  etapas  

internas  de  aprobación.  Posee  un  admirador  de  convenios  

existentes  y  de  bases  de datos  especializada en  

establecimientos  educacionales.  El  este  ambiente,  es posible 

configurar las zonas de administración de convenios, producto de 

la definición de áreas de cobertura de los campus. 

Ambiente  de  gestión  de  cupos:  Espacio  que  permite  la  

administración  de  los cupos entregados  por  los  centros  de  

práctica,  se  subdivide  en  dos  ambientes  menores, solicitudes 

donde se ingresan las vacantes los centros y se administran las 

existentes, y asignaciones donde se realizan las destinaciones de 

los alumnos. 

Ambiente  de  alumnos  en  práctica:  Sección  que  se  

encuentra  destinada  al  conjunto  de acciones que se desprenden 

de la práctica de un alumno, se subdivide en dos categorías, 

evaluaciones donde se puede encontrar todas las pautas de 

evaluación que se aplican a un alumno en práctica (todos los 

instrumentos son de uso online), el detalle de todas las 

calificaciones obtenidas en cada hito del proceso, y la historia 

académica del estudiante.  

En un segundo grupo de funcionalidades están las acciones de 

acompañamiento del supervisor  UDA,  allí  se  encuentra  el  

reporte  de  visita  al  aula,  agenda  y  reporte  de entrevistas  de  

retroalimentación,  y  un  administrador  de  documentos  

administrativos  generados en el contexto de la práctica (licencias 

médicas, contratos, cartas de intención  u otros). 

Ambiente de información y consulta: Se encuentra destinado a 

la generación de reportes del  sistema,  tales  como  la  asignación  

de  cupos  (desagregada  por  campus,  carrera,  y asignatura), el 

panorama general de las actividades de acompañamiento 

realizadas por los supervisores UDLA, así como también 

información de la operación de las diferentes asignaturas 

 

2. OBJETIVOS 
Entre los objetivos que se pueden destacar en la construcción del 

sistema se tienen: 

• Entregar  información  para  realizar  el  seguimiento  a  las 

actividades  de acompañamiento de los supervisores de 

práctica.  

• Permitir un fácil acceso a los alumnos a las evaluaciones 

aplicadas. 

• Difundir las actividades y eventos. 

• Mejorar la comunicación con el alumno. 

• Permitir  la  observación  de  la  evolución  del  proceso  cupo-

asignación  que desarrollan las sedes o campus. 

 

3. PANTALLAS 
A continuación se presenta un conjunto de imágenes 

representativas del Software de Gestión de Práctica con una breve 

descripción de cada una. 

 

Figura 2. Página de Inicio SGP 
 

La página de inicio del SGP, permite acceso a los tres principales 

ambientes de trabajo, uno para centros de práctica, otro para 

alumnos que se encuentren cursando una asignatura de práctica y 

un tercero, para todos los docentes de UDLA involucrados en el 

proceso. 

 

 

Figura 3.  Página de inicio para centros de práctica 
 

La página de inicio para Centros de Práctica permite acceso a la 

información de las asignaturas de práctica de la Facultad de 

Educación, el recuento histórico de las vacantes de práctica 

entregadas por la institución y los datos de contacto de los 

diferentes coordinadores de práctica de los campus de UDLA. 

La página instituciones, disponible para usuarios con perfil de 

coordinador de práctica de campus, entrega información de todos 

los establecimientos educacionales de la región, la página se 

alimenta de información disponible en MINEDUC y JUNJI. 

La página de convenios activos,  entrega información de todos los 

convenios suscritos por UDLA con centros de práctica y permite 

administrar su uso (duración, tipo, nivel, etc.) 
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Figura 4. Página Convenios Activos 
 

 

La página de asignación de cupos, permite distribuir a los 

estudiantes que deben cursar una asignatura de práctica, dentro de 

los cupos gestionados por cada sede o campus de UDLA con los 

establecimientos educacionales. 
 

 

Figura 5. Página Asignación de Cupos 
 

La página alumnos en práctica, es el espacio de trabajo de los 

profesores supervisores de práctica de UDLA, en ella se dispone 

de acceso a la información histórica del alumno, las pautas de 

evaluación, reporte de actividades de acompañamiento, horario de 

práctica del alumnos, entre otros elementos. 

 

 

Figura 6. Página Alumnos en Práctica 
 

La página actividades de acompañamiento de práctica, permite 

realizar el seguimiento de las actividades que desarrollan los 

supervisores en terreno, contiene el reporte de todas las acciones 

que ejecutan los docentes UDLA, en los centros de práctica. 

 

Figura 7. Página Actividades de Acompañamiento 
 

4. VALOR AGREGADO PARA EL 
APRENDIZAJE 
 

La formación práctica de los alumnos de la Facultad de Educación 

de la Universidad de Las Américas, representa una operación de 

gran envergadura, que supera los 4000 alumnos en práctica 

anualmente. El uso del SGP es altamente significativo para apoyar 

las numerosas acciones que involucra la práctica de los alumnos.   

El Sistema de Gestión es un software de acceso a través de la web, 

con 10 tipos de perfiles usuario, lo que permite disponer 

simultáneamente de 140 pautas online, destinadas a alumnos, 

docentes supervisores y profesores guías de los centros de 

práctica. Cabe destacar que dentro de los perfiles disponibles, se 

encuentran los Directores, UTP y Profesores Guía de los Centros 

de Práctica. 

Actualmente el sistema dispone de 370 usuarios docentes 

vigentes, de los cuales el 86% son supervisores, se encuentra a 

integrada a la plataforma Banner de la universidad, y proporciona 

los  antecedentes de 12086 prácticas desarrolladas por los 

alumnos de la Facultad desde el 2012 en adelante. 

Además de los beneficios descritos, el SGP brinda un conjunto de 

soluciones a las necesidades detectadas en la formación práctica. 

1.- Acceso al historial académico del alumno: Los docentes-

supervisores no disponían de información académica previa del 

alumno en práctica, lo que dificultaba su evaluación y 

acompañamiento. Para resolver el problema, el SGP brinda acceso 

al Sistema de Información Consolidada del Alumno de UDLA 

(SICAL), ello permite conocer el desempeño global del estudiante 

desde el primer semestre de su carrera, aspecto esencial para 

evaluar, en su contexto, el trabajo desarrollado en la práctica.  

2.- Mejorar el seguimiento al trabajo de los docentes-
supervisores: Debido a que el trabajo desarrollado por los 

docentes supervisores, se encuentra fuera de las dependencias de 

la universidad, el seguimiento de sus acciones era altamente 

complejo. Para ello, el SGP permite generar reportes de las 

actividades de acompañamiento de los docentes UDLA. 

3.- Coordinar la generación de cupos y asignaciones de los 
campus UDLA: Un necesidad creciente en regiones donde los 

campus comparten un mismo territorio (área de cobertura de 

supervisión) es la generación de los cupos en los establecimientos 

y la asignación de los alumnos a dichos cupos. El sistema permite 

diferenciar la vinculación de los campus con los establecimientos, 

de tal forma que en un espacio común, puedan interactuar 

distintos campus sin interferir entre ellos. 

4.- Mejorar la entrega de información al alumno: Un proceso 

de formación práctica, requiere de una continua retroalimentación 

del desempeño en terreno, para ello el SGP dispone de un 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

536

generador de pautas online, con acceso a profesores de los centros 

de práctica, docentes UDLA y alumnos, logrando que con ello que 

los estudiantes, en tiempo real, conozcan el resultado de sus 

evaluaciones.   

5.- Construcción de una trayectoria: Los docentes supervisores 

carecían de antecedentes que le permitieran observar la evolución 

del proceso de formación práctica de un alumno a lo largo de su 

carrera, para ello el SGP implementa una ficha del alumno con 

antecedentes respecto a sus fortalezas-debilidades, comentarios 

críticos, entrevistas documentación y evaluaciones.  

6.- Mejorar la vinculación con los establecimientos 
educacionales: Mejorar la vinculación con los establecimientos 

educacionales es una prioridad para la Facultad de Educación, 

desde el Área de Formación Práctica contribuye a dicho objetivo,   

proporcionando información online de convenios, alumnos 

asignados, profesores guías, entre otros, datos que no era posible 

obtener antes de la puesta en marcha del SGP. 

7.- Generar reportes globales e individuales: La Facultad de 

Educación no contaba con las herramientas que le permitieran 

hacer un seguimiento online de los procesos críticos involucrados 

en las prácticas, para ello el SGP proporciona diferentes opciones 

para detectar dificultades en el levantamiento de cupos, 

asignaciones, supervisiones y evaluaciones. 

 

5. POBLACIÓN DESTINATARIA 
 

El Sistema de Gestión de Práctica se encuentra destinado a los 

siguientes usuarios: 

Centros de práctica: Director, Jefe Técnico y profesor guía del 

alumno en práctica. 

Alumnos en práctica: Alumno de la Facultad de Educación que 

tanga inscrita una asignatura de práctica en su carga académica 

semestral. 

Docentes UDLA: Supervisores de práctica, Coordinadores de 

práctica de campus, Directores de Carrera de campus, Docentes 

planta de campus, Directores de Escuela de la Facultad de 

Educación. 

 

6. Tipos de usuarios del SGP 
 

El Sistema de Gestión de Práctica identifica tres grupos de 

usuarios, a los que brinda un conjunto de opciones de trabajo. Al 

primer grupo, asociado al centro de práctica, se espera que 

trabajen en la plataforma para conocer las actividades 

desarrolladas por alumnos y docentes de UDLA en el contexto de 

las prácticas pedagógica, acceder a una agenda de eventos, 

obtener información detallada de cada nivel, tipo y asignatura de 

práctica, conocer información general de la práctica del alumno 

(Supervisor, fecha inicio término, entre otros), evaluar mediante 

pauta online el desempeño del alumno(s), acceder a información 

de contacto de la Coordinación de práctica de la sede 

correspondiente y solicitar alumnos en práctica de las diferentes 

carreras. 

En el segundo grupo, constituido por los alumnos en práctica,  se 

espera que los usuarios trabajen en el SGP para chequear las 

citaciones a entrevistas y supervisiones, declarar su horario en el 

Centro de Práctica, conocer las pautas de evaluación que se le 

aplicarán, acceder a los resultados de las pautas aplicadas, 

responder la pauta de autoevalaución del proceso de práctica y 

recibir correos de aviso de asignación y de actividad agendada. 

El tercer grupo, donde figuran todos los docentes UDLA 

involucrados, se destaca los coordinadores de práctica de sede y 

los docentes-supervisores. Para los primeros, se espera que 

trabajen en el SGP para ingresar una solicitud de alumno en 

práctica, asignar a los alumnos a los cupos disponibles, subir 

documentos (licencias, contratos, cartas de intención, etc.), 

chequear las actividades de acompañamiento de los supervisores, 

administrar la información de los convenios existentes, iniciar el 

proceso para nuevos convenios, administrar los datos de alumnos 

asignados a centros de práctica, citar alumnos a entrevistas y 

acceder a las pautas de evaluación aplicadas. Por su parte los 

docentes supervisores, pueden acceder a la información historica 

del alumno (SICAL), imprimir carta de presentación al centro de 

práctica, conocer el horario de práctica del alumno, agendar 

actividades de acompañamiento (visitas y entrevistas), visualizar e 

incorporar documentación de práctica., registrar las actividades de 

acompañamiento (visitas y entrevistas), aplicar pautas de 

evaluación (pauta Supervisor, Visita Aula, etc.), definir la 

situación final del alumno e incorporar observaciones del proceso. 

 

7. MANUALES DE USO  
 

Actualmente se dispone de 6 tutoriales de uso del sistema, a los 

que se puede acceder mediante los siguiente links: 

Agendar y registrar entrevistas con alumnos en el SGP. 

• http://edu.uamericas.cl/EDU/files/2013/05/agendar-y-registrar-

entrevistas-sgp.pdf 

Aplicar Pauta de Observación de clase en el SGP. 

• http://edu.uamericas.cl/EDU/files/2014/03/aplicar-pauta.pdf 

Reporte Supervisores de actividades en terreno. 

• http://edu.uamericas.cl/EDU/files/2013/05/reporte-actividades-en-

terreno-sgp.pdf 

SGP ambiente alumnos. 

• http://edu.uamericas.cl/EDU/files/2014/03/sgp-ambiente-alumnos.pdf 

Cambiar estado final de un alumno. 

• http://edu.uamericas.cl/EDU/files/2014/03/cambiar-estado.pdf 

Configurar ventanas emergentes 

• http://edu.uamericas.cl/EDU/files/2014/10/configurar-ventanas-

emergentes-v_2014.pdf 

 

8. Aspectos técnicos 
 

El Sistema de Gestión de Práctica fue creado utilizando las 

siguientes herramientas: 

• Software: Genexus 

• Versión: Evolution 1 

• Framework 2.0 

• Windows XP Service Pack 3 

• SQL Server 2008 R2SQL Server 2008 R2 
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ABSTRACT 
This article describes a solution to the problems of flexibility in 

the presentation layer of virtual environments on the Web. In 

many cases,for  a better cognitive adaptation to the environment a  

custom view is required. In current virtual environments, there is 

a lack in this aspect. We then will demonstrate an architecture 

description for customizing the interface and providing a visual 

perception of contents tailored to the participants of the 

environment. 

RESUMO 
Este artigo descreve uma solução para os problemas de 

flexibilidade na camada de apresentação de ambientes virtuais na 

web. Em muitos casos, para uma melhor adaptação cognitiva ao 

ambiente é necessária uma visualização personalizada. Nos 

ambientes virtuais correntes, nota-se carência nesse aspecto. 

Demonstraremos então, uma arquitetura para descrição e 

personalização da interface visual que proporcione uma percepção 

adaptada do conteúdo aos participantes do ambiente. 

Categories and Subject Descriptors 
H.1.2 [User/Machine Systems]: Human factors, Human 

information processing,Software psychology. 

General Terms 
Design, Experimentation, Human Factors, Standardization, 

Verification. 

Keywords 
Customization, template, flexibilit, adaptation. 

1. INTRODUÇÃO 
A cada dia cresce na web a formação de grupos de usuários com o 

intuito de compartilhar informações, formar opiniões, adquirir 

conhecimento e colaborar à distância, das mais diversas formas. 

Um dos principais focos atuais de pesquisa nessa área busca criar 

ambientes computacionais para apoiar o trabalho em grupo 

(CSCL). Nesta direção, inúmeras iniciativas de sucesso podem ser 

encontradas na literatura [9]. Contudo, existe uma demanda 

singular que se refere ao atendimento particular das necessidades 

ou das preferências dos participantes. Nesse aspecto, os espaços 

virtuais colaborativos existentes podem frustrar seus participantes, 

justamente pela ausência de flexibilidade e adaptabilidade 

necessárias para atender a diferentes propostas de trabalho que 

exijam recursos diversos. 

Com base em [1], que destaca a importância da adaptação das 

interfaces para usuários individuais e em [3], que relatam como o 

uso do computador pode ser menos cansativo e mais eficaz, 

apresentaremos o Editor de Templates (ET). ET é uma ferramenta 

do Projeto MOrFEU [7] que proporciona edição inteiramente 

customizada sobre a aparência resultando em diferentes visões do 

ambiente. Sua intenção é proporcionar aos usuários interações 

mais simples e agradáveis a fim de facilitar a colaboração. 

O artigo está organizado da seguinte forma: na Seção 2 será 

apresentada uma breve revisão bibliográfica e alguns trabalhos 

correlatos. Na Seção 3 descreveremos o meta-ambiente Projeto 

MOrFEU. A Seção 4 descreverá o Editor de Templates. Na Seção 

5 será apresentado o protótipo do editor e, finalmente, na Seção 6 

serão descritas as conclusões e os trabalhos futuros. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E 
TRABALHOS CORELATOS 
Um dos objetivos do projeto da interface é alcançar alto grau de 

qualidade de interação entre o usuário e o ambiente. Para se obter 

interações produtivas é necessário o projeto da interação humano-

computador (IHC). Segundo [11], o projeto de interação é um 

processo no qual o objetivo é desenvolver um espaço de trabalho 

por meio de uma interface, onde o modelo mental do usuário seja 

correspondido pelo modelo do programa. A interface gerada a 

partir deste projeto é basicamente uma resposta às necessidades 

do usuário dentro do contexto abordado. Nesse sentido, citamos 

alguns trabalhos que têm como foco a interface com o usuário e 

que tratam o objeto “apresentação” como moldável. 

No projeto SUPPLE [2] existe a premissa que a renderização de 

uma interface deve refletir as necessidades e padrão de uso de 

usuários individualmente. Dada variedade de dispositivos, 

necessidades pessoais e estilos de interação, é inviável para os 

programadores humanos criar interfaces para cada tipo de 

dispositivo e todo perfil de usuário. Em vez disso, uma solução 

automatizada é necessária. Como templates no Projeto MOrFEU, 

SUPPLE oferece possibilidade de diferentes interfaces para uma 

mesma estrutura, mas a geração delas é tratada como um problema 

de otimização, no qual um algoritmo decide a interface que o 

usuário deve usar. No Editor de Templates o usuário é quem 

define a apresentação de seus dispositivos. 

O MyXML [5] é um sistema baseado em tecnologias XML/XSL, 

sendo o conteúdo representado em documentos XML bem 

estruturados. Toda informação de layout é adicionada em arquivos 

XSL separados, o que proporciona separação entre layout e 

conteúdo. MyXML também faz a separação da lógica de negócios 
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do sistema oferecendo uma interação dinâmica para os usuários. É 

uma solução interessante, porém, ao contrário do ET, não 

apresenta uma solução gráfica para as operações dos indivíduos, 

ou seja, tudo é feito com codificação, uma tarefa inacessível ao 

usuário final não familiar com técnicas de programação. 

De acordo com [11], ao centrarmos o projeto no usuário final, 

concedemos a ele poder que este não tinha antes: de influir 

qualitativamente no processo de projetar interfaces de usuário, 

como um amador projetando um jardim ou a melhor maneira de se 

colocar uma cerca. Com a colaboração ativa dos usuários no 

processo, ganhamos um importante aliado para a melhoria da 

qualidade do produto final. 

Flexibilidade em interface somada ao conceito de consideração da 

experiência individual, resumem uma nova definição: 

adaptabilidade. Adaptação refere-se à capacidade de reagir 

conforme o contexto e em consonância com as necessidades e 

preferências do usuário. 

Os utilizadores não devem ser obrigados a trabalhar com sintaxe; 

deve-lhes ser permitido brincar com imagens, formas, cores e 

sons. Os utilizadores de computadores não deverão ter que se 

preocupar com a complexidade de uma linguagem de 

programação; devem ser-lhes fornecidos objetos virtuais que 

possam ser manipulados tão diretamente quanto possível. [13] 

3. O PROJETO MORFEU 
Tendo em vista a plasticidade dos ambientes virtuais e as novas 

possibilidades de automatização de tarefas mecânicas, a meta é 

buscar a concepção de novos ambientes, pautados pelos seguintes 

aspectos: plasticidade, ergonomia, adaptabilidade ao perfil do 

usuário, redução da repetição de trabalho e redução da sobrecarga 

cognitiva [12]. É neste contexto que surgiu o MOrFEU. O 

objetivo é dar forma ou moldar os espaços de acordo com os 

interesses, idéias e afetividades dos usuários, sob a premissa de 

que emoções afetam a aprendizagem [10]. 

A concepção primordial de MOrFEU é o suporte à autoria, à 

publicação e à socialização das produções intelectuais. Em 

resumo, suas duas grandes preocupações são a autoria e a 

veiculação pública do produto da autoria, mas em profundo 

acordo com o gosto estético do usuário. Assim, ao invés de 

colocar o foco no uso de ferramentas, dentro de um determinado 

contexto, sua base é a manifestação dos sujeitos por meio do seu 

elemento central de autoria, conhecido como Unidade de 

Produção Intelectual (UPI), usada para registrar as produções dos 

usuários. Sua ferramenta principal é um editor de UPI. Cada UPI 

possui um autor, um título e um conteúdo (corpo). O conteúdo 

pode usar todo e qualquer elemento de representação digital 

suportado em HTML e disponibilizado no acervo de mídias do 

ambiente. A qualquer instante o usuário pode criar ou editar uma 

UPI, sem a preocupação do destino que dará a ela [7]. 

Tudo que o usuário produz (UPI) estará registrado e versionado 

pelo ambiente, ou seja, cada edição de uma UPI resulta em uma 

nova versão independente de sua publicação. 

Uma versão de UPI pode ser posteriormente usada e reusada em 

situações de interação. Por exemplo, uma UPI que foi usada em 

forma de mensagem para um colega pode também ser usada para 

publicação em um fórum. De modo contrário, nos ambientes 

convencionais, o conjunto das produções individuais fica atrelado 

às ferramentas. Uma mensagem enviada por email é armazenada 

pelo servidor de email, uma mensagem postada em um fórum faz 

parte do acervo daquele fórum. Então, se o fórum for excluído, o 

autor perde a mensagem. Da mesma forma acontece com as 

mensagens escritas em um chat. No MOrFEU todos estes tipos de 

mensagens são UPIs e ficam associadas a cada indivíduo. 

Toda produção composta de UPIs é tratada por um Veículo de 

Comunicação (VCom). Cada VCom possui suas diretrizes de 

composição. Por exemplo, um blog é um VCom no qual as 

produções são organizadas em forma de pilhas, ou seja, o mais 

recente está no topo. Na mesma linha, um fórum é um veículo de 

comunicação no qual as produções estão organizadas em forma de 

árvore, sendo que uma UPI “responde” a outra UPI ou inicia um 

novo ramo de publicação. 

O principal neste trabalho é a maneira como as UPIs poderão ter 

sua apresentação projetada nos veículos de comunicação sem a 

necessidade de conhecimentos de programação. 

O template é a forma de apresentar os VComs. São responsáveis 

pelo estilo do espaço virtual, incluindo questões de design, layout 

e navegação das UPIs dentro do veículo de comunicação. A 

ferramenta (integrada ao projeto MOrFEU) para construir 

templates é o Editor de Templates. 

4. O EDITOR DE TEMPLATES 
De acordo com [3], construir interfaces agradáveis significa 

disponibilizar estímulos visuais, tais como cores, formas, texturas 

e fontes, de maneira equilibrada, com o intuito de não saturar a 

visão e nem sobrecarregar a capacidade de assimilação das 

informações manipuladas pelos usuários. O Editor de templates 

foi desenvolvido com a intenção de proporcionar ao sujeito a 

opção de inventar e descobrir a melhor opção de visualização dos 

ambientes colaborativos criados no MOrFEU, com a intenção de 

vencer as limitações que dificultam sua participação, ou a tornam 

monótona 

4.1 Contribuição do uso dos templates 
Para [3], a interface criativa faz surgir uma “filosofia visual” 

associada, inevitavelmente, à beleza. Em nossa opinião, essa nova 

filosofia fica mais visível sempre que associada à eficácia e à 

satisfação do usuário. Entretanto, o conceito de beleza é bastante 

subjetivo. Como exemplo, citamos uma arquitetura pedagógica 

chamada de Debate de Teses [6].  

No debate de teses, existe a figura do mediador, que insere 

inicialmente as teses para que outro utilizador do sistema 

(participante) escreva um posicionamento inicial sobre as teses. 

Posteriormente, outro participante pode fazer uma revisão sobre 

esse posicionamento a fim de acrescentar idéias ou causar certo 

desequilíbrio nas certezas do revisado. Ao findar a etapa de 

revisão, todos os participantes devem escrever seu 

posicionamento final sobre as teses. 

Da forma como o ambiente foi elaborado, sua apresentação para 

todos os participantes restringe-se a um formato de grade, ou 

matriz (Figura 1.a) o que pode não ser “belo” para um indivíduo, 

gerando desconforto cognitivo. Uma melhor maneira de navegar e 

enxergar essa arquitetura pode acontecer como na Figura 1.b, 

onde se vê um debate realizado seguindo uma estrutura de árvore. 

Em uma terceira opção, o debate poderia ainda ser feito de forma 

linear vertical, seguindo um curso sequencial. 
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ou seja, tudo é feito com codificação, uma tarefa inacessível ao 

usuário final não familiar com técnicas de programação. 

De acordo com [11], ao centrarmos o projeto no usuário final, 

concedemos a ele poder que este não tinha antes: de influir 

qualitativamente no processo de projetar interfaces de usuário, 

como um amador projetando um jardim ou a melhor maneira de se 

colocar uma cerca. Com a colaboração ativa dos usuários no 

processo, ganhamos um importante aliado para a melhoria da 

qualidade do produto final. 

Flexibilidade em interface somada ao conceito de consideração da 

experiência individual, resumem uma nova definição: 

adaptabilidade. Adaptação refere-se à capacidade de reagir 

conforme o contexto e em consonância com as necessidades e 

preferências do usuário. 

Os utilizadores não devem ser obrigados a trabalhar com sintaxe; 

deve-lhes ser permitido brincar com imagens, formas, cores e 

sons. Os utilizadores de computadores não deverão ter que se 
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programação; devem ser-lhes fornecidos objetos virtuais que 
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buscar a concepção de novos ambientes, pautados pelos seguintes 
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usuário, redução da repetição de trabalho e redução da sobrecarga 

cognitiva [12]. É neste contexto que surgiu o MOrFEU. O 

objetivo é dar forma ou moldar os espaços de acordo com os 

interesses, idéias e afetividades dos usuários, sob a premissa de 

que emoções afetam a aprendizagem [10]. 

A concepção primordial de MOrFEU é o suporte à autoria, à 

publicação e à socialização das produções intelectuais. Em 

resumo, suas duas grandes preocupações são a autoria e a 

veiculação pública do produto da autoria, mas em profundo 

acordo com o gosto estético do usuário. Assim, ao invés de 

colocar o foco no uso de ferramentas, dentro de um determinado 

contexto, sua base é a manifestação dos sujeitos por meio do seu 

elemento central de autoria, conhecido como Unidade de 

Produção Intelectual (UPI), usada para registrar as produções dos 

usuários. Sua ferramenta principal é um editor de UPI. Cada UPI 

possui um autor, um título e um conteúdo (corpo). O conteúdo 

pode usar todo e qualquer elemento de representação digital 

suportado em HTML e disponibilizado no acervo de mídias do 

ambiente. A qualquer instante o usuário pode criar ou editar uma 

UPI, sem a preocupação do destino que dará a ela [7]. 

Tudo que o usuário produz (UPI) estará registrado e versionado 

pelo ambiente, ou seja, cada edição de uma UPI resulta em uma 

nova versão independente de sua publicação. 

Uma versão de UPI pode ser posteriormente usada e reusada em 

situações de interação. Por exemplo, uma UPI que foi usada em 

forma de mensagem para um colega pode também ser usada para 

publicação em um fórum. De modo contrário, nos ambientes 

convencionais, o conjunto das produções individuais fica atrelado 

às ferramentas. Uma mensagem enviada por email é armazenada 

pelo servidor de email, uma mensagem postada em um fórum faz 

parte do acervo daquele fórum. Então, se o fórum for excluído, o 

autor perde a mensagem. Da mesma forma acontece com as 

mensagens escritas em um chat. No MOrFEU todos estes tipos de 

mensagens são UPIs e ficam associadas a cada indivíduo. 

Toda produção composta de UPIs é tratada por um Veículo de 

Comunicação (VCom). Cada VCom possui suas diretrizes de 

composição. Por exemplo, um blog é um VCom no qual as 

produções são organizadas em forma de pilhas, ou seja, o mais 

recente está no topo. Na mesma linha, um fórum é um veículo de 

comunicação no qual as produções estão organizadas em forma de 

árvore, sendo que uma UPI “responde” a outra UPI ou inicia um 

novo ramo de publicação. 

O principal neste trabalho é a maneira como as UPIs poderão ter 

sua apresentação projetada nos veículos de comunicação sem a 

necessidade de conhecimentos de programação. 

O template é a forma de apresentar os VComs. São responsáveis 

pelo estilo do espaço virtual, incluindo questões de design, layout 

e navegação das UPIs dentro do veículo de comunicação. A 

ferramenta (integrada ao projeto MOrFEU) para construir 

templates é o Editor de Templates. 

4. O EDITOR DE TEMPLATES 
De acordo com [3], construir interfaces agradáveis significa 

disponibilizar estímulos visuais, tais como cores, formas, texturas 

e fontes, de maneira equilibrada, com o intuito de não saturar a 

visão e nem sobrecarregar a capacidade de assimilação das 

informações manipuladas pelos usuários. O Editor de templates 

foi desenvolvido com a intenção de proporcionar ao sujeito a 

opção de inventar e descobrir a melhor opção de visualização dos 

ambientes colaborativos criados no MOrFEU, com a intenção de 

vencer as limitações que dificultam sua participação, ou a tornam 

monótona 

4.1 Contribuição do uso dos templates 
Para [3], a interface criativa faz surgir uma “filosofia visual” 

associada, inevitavelmente, à beleza. Em nossa opinião, essa nova 

filosofia fica mais visível sempre que associada à eficácia e à 

satisfação do usuário. Entretanto, o conceito de beleza é bastante 

subjetivo. Como exemplo, citamos uma arquitetura pedagógica 

chamada de Debate de Teses [6].  

No debate de teses, existe a figura do mediador, que insere 

inicialmente as teses para que outro utilizador do sistema 

(participante) escreva um posicionamento inicial sobre as teses. 

Posteriormente, outro participante pode fazer uma revisão sobre 

esse posicionamento a fim de acrescentar idéias ou causar certo 

desequilíbrio nas certezas do revisado. Ao findar a etapa de 

revisão, todos os participantes devem escrever seu 

posicionamento final sobre as teses. 

Da forma como o ambiente foi elaborado, sua apresentação para 

todos os participantes restringe-se a um formato de grade, ou 

matriz (Figura 1.a) o que pode não ser “belo” para um indivíduo, 

gerando desconforto cognitivo. Uma melhor maneira de navegar e 

enxergar essa arquitetura pode acontecer como na Figura 1.b, 

onde se vê um debate realizado seguindo uma estrutura de árvore. 

Em uma terceira opção, o debate poderia ainda ser feito de forma 

linear vertical, seguindo um curso sequencial. 
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Figura 1. Diferentes formas de visualização da arquitetura 
pedagógica Debate de teses. 

Dessa forma a visualização do ambiente se torna flexível no que 

tange  aos meios colocados à disposição do usuário, permitindo- 

lhe personalizar a interface a fim de levar em conta as exigências 

da tarefa, de suas estratégias ou seus hábitos de trabalho. 

Uma interface não atende, ao mesmo tempo, a totalidade das 

pessoas. Então, para que aumente a sintonia entre usuário e 

ambiente, a apresentação do espaço virtual precisa poder ser 

adaptada a ponto de não criar barreiras que venham a dificultar o 

uso do sistema. Então, quanto mais variadas são as maneiras de 

efetivar uma tarefa, maiores são as chances de o usuário escolher e 

dominar uma dessas maneiras no curso de seu aprendizado. 

Devemos, portanto, fornecer-lhe procedimentos, opções e 

comandos diversificados para a realização de sua tarefa [3]. 

4.2 Características 
As características do ET foram construidas a partir das 

necessidades comuns aos sistemas editores/gerenciadores de 

interfaces. Primeiro, a separação da camada de apresentação em 

relação ao conteúdo [4] e segundo, a percepção sobre quais 

elementos de interface deveriam ser afetados pelo editor [5]. 

De acordo com [4], para um rápido desenvolvimento de websites 

flexíveis é necessária a independência entre layout e conteúdo. 

Nesse sentido o consórcio World Wide Web, provê os padrões 

XML e XSL que visam proporcionar essa separação. Entretanto, 

faz-se necessário identificar as propriedades da interface visual, o 

que nos levou a percepção de elementos de interface sujeitos à 

edição. Em [1] é mencionado que aspectos gráficos do texto, 

layout de página e navegação no conteúdo estão propensos a 

mudar em qualquer instante para adaptação do sistema ao usuário. 

A partir da relevância da aparência em ambientes virtuais e da 

pesquisa de interfaces adaptativas, destacamos os requisitos para 

compor as principais propriedades do Editor de templates: 

• Não podemos esperar que os usuários operantes no 

sistema estejam aptos a adaptar a interface às suas 

necessidades e/ou preferências no nível de codificação, 

mas devemos fornecer a eles meios para construção da 

aparência do ambiente. Essa é a principal característica 

do editor de templates; 

• Prover total separação entre conteúdo e interface visual. 

O que facilita a recriação da aparência do ambiente em 

cada edição; 

• Fornecer opção para alterações básicas sobre as UPIs, 

como por exemplo: cor e tamanho de fonte, cor de plano 

de fundo, espaçamento do texto, margens, tamanho da 

imagem etc. 

• Permitir aos participantes do ambiente determinar a 

disposição dos elementos na página, modificando a 

visualização dos componentes da estrutura, e definir 

como navegar dentro dos espaços de produção coletiva. 

4.3 Visão geral sobre a arquitetura 
O editor foi projetado de maneira que seja de uso simples, 

exigindo o mínimo de esforço, uma vez que sua interface é 

representada por uma linguagem gráfica de alto nível. Para a 

criação da interface, o usuário terá que passar por três módulos 

pertencentes à arquitetura: módulo de layout, módulo de design e 

módulo de navegação. 

4.3.1 Módulo de layout 
A definição do layout é o primeiro passo da criação da aparência 

do VCom. O participante do ambiente terá a sua disposição uma 

interface com a qual deverá interagir movendo e redimensionando 

os objetos pertencentes ao veículo de comunicação 

A Figura 2 mostra um exemplo de alteração de layout em um 

VCom do tipo blog. As definições de layout seguirão um padrão 

proposto por folhas de estilos eXtensible Stylesheet Language 

(XSL) que, para este caso, são mais poderosas que CSS. 

 

Figura 2. O Layout de Blog que pode ser personalizado em um 
template no Projeto MOrFEU 

Posteriormente as folhas de estilo deverão ainda passar por uma 

transformação XSLT (eXtensible Stylesheet Language 

Transformations). Após a transformação o código será convertido 

em HTML e poderá ser lido normalmente pelo navegador. 

4.3.2 Módulo de design 
Design engloba as alterações básicas sobre os componentes da 

interface, como por exemplo, cor e tamanho de fonte, cor de plano 

de fundo, espaçamento do texto, margens e bordas, tamanho da 

imagem etc. Essa funcionalidade pode estar ligada ao gosto 

pessoal do usuário, ou então a restrição física, como no caso de 

pessoas com baixa visão ou daltonismo. O design deve seguir às 

definições de Cascading Style Sheets (CSS). 

4.3.3 Módulo de Navegação 
De acordo com [8] a dificuldade em encontrar informações em um 

site é, sem dúvida, o problema de usabilidade mais relatado por 

usuários da web. Isso está relacionado à maneira como a 

navegação do site em questão foi projetada. Ao elaborar o 

template, o participante do ambiente é quem vai escolher como a 

navegação será feita e também como ficará a estrutura dos 

hiperlinks dentro do espaço virtual. 

Existem quatro formas principais de fazer transição de conteúdo, 

isto é, navegação: (i) leitura seqüencial em uma página, (ii) árvore 

de links, (iii) menus ou (iv) paginação. Usando o exemplo de um 

jornal online como espaço virtual, o indivíduo poderia navegar 
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pelos cadernos do jornal por meio de links disponíveis em uma 

página inicial, utilizando menus ou mesmo em forma paginada, 

por meio de botões do tipo “avançar” e “voltar”. A definição da 

estrutura de navegação é armazenada em um banco de dados e é 

montada a cada acesso do usuário. 

4.3.4 Visões sobre o espaço virtual 
O Sistema MOrFEU é multi-usuário que permite a existência de 

usuários com diferentes visões no sistema. Como por exemplo, a 

situação de um mediador em relação a um participante do Debate 

de Teses (citado no item 4.1). Neste caso, o mediador pode criar 

teses e ver as UPIs de todos os participantes (posicionamento 

inicial sobre a tese, por exemplo), mas não pode editá-las. Já os 

participantes estão restritos a ver apenas suas próprias UPIs e as 

revisões sobre elas (UPIs de outros participantes, por exemplo) e 

só podem editá-las em um prazo determinado pelo mediador. O 

mediador em relação aos participantes e os participantes entre si 

terão diferentes visões sobre o espaço virtual. 

A arquitetura do editor de templates deverá prover mecanismos 

que atuem sobre os acessos aos espaços virtuais, incluindo 

permissões e prazos sobre escrita e leitura de conteúdo, que 

deverão ser fornecidos na construção/edição do espaço virtual. O 

template terá o papel de interpretar os acessos e tomar a decisão 

de mostrar ou não determinadas produções e os botões de 

edição/criação de UPIs, dependendo do vencimento do prazo e 

permissão de acesso dos usuários. 

 

Figura 3. Exemplo do conceitos de visões 

Um exemplo sobre visões está apresentado na Figura 3, na qual o 

participante 1 definiu o seu template completamente diferente do 

template do participante 2 e, mesmo assim, ao visualizar as 

produções do participante 2, tem uma visão inteiramente 

particular (como ele mesmo definiu) do ambiente, se ele assim 

desejar. Caso contrário ele também poderá visualizar as produções 

por meio do template do participante 2, ou seja, terá a mesma 

visão que o participante 2. 

5. O EDITOR DE TEMPLATES 
Com o objetivo de validar a proposta de arquitetura descrita na 

seção anterior realizamos uma implementação prototípica do ET. 

Ele foi desenvolvido essencialmente para funcionar sobre a 

plataforma web, ou seja, ele funciona em qualquer sistema 

operacional. Com relação às tecnologias escolhidas para 

desenvolvimento foram utilizadas as linguagens PHP (servidor), 

HTML e principalmente JavaScript (cliente). 

5.1 Funcionamento do editor de templates 
O primeiro passo na criação do template é a definição do seu 

layout. O indivíduo acessará  uma tela do tipo drag’ndrop/resize 

que o possibilitará “desenhar” sua página, isto é, escolher a 

posição dos elementos do espaço virtual na tela. Definido o 

layout, um arquivo XSL será gerado codificando essa estrutura.  

Uma vez definido o layout, a pessoa acessará outra interface para 

preparar o design da página, isto é, definir propriedades de cor de 

fundo, tamanho das fontes etc. Nessa etapa o usuário poderá 

contemplar uma pré-visualização do design de seu ambiente, 

obedecendo o paradigma WYSIWYM (What You See Is What 

You Mean). Definido o design, um arquivo CSS será gerado. Mais 

adiante, esse documento fornecerá os estilos à página HTML. 

Na próxima etapa, o usuário será encaminhado a uma nova 

interface que o permitirá escolher como se dará a navegação no 

ambiente criado. Definida a navegação, a informação da escolha 

será armazenada em um banco de dados. 

Ao final da edição/criação do template, o Projeto MOrFEU deverá 

ter armazenado alguns documentos: (i) XML com a estrutura do 

espaço virtual (isto é o VCom), (ii) XSL com o layout, (iii) CSS 

com design. Esses arquivos são gerados de acordo com as regras 

do núcleo do MOrFEU, e serão usados na geração do template. 

 

Figura 4. Visão Geral do Editor de Templates 

Como se pode observar na Figura 4, existe o elemento aplicador, 

que será responsável por realizar a transformação XSLT, gerando 

o documento HTML final. Já as definições de design, que são 

feitas por meio de um documento CSS, serão aplicadas pelo 

próprio navegador do usuário. 

Os arquivos gerados, XML, XSL e CSS, serão armazenados em 

uma biblioteca, podendo ser reaproveitados por outras pessoas na 

personalização de seus espaços virtuais. Por exemplo, havendo 

alguém que deseje aproveitar um template de um usuário, 

alterando apenas uma propriedade simples de design, um novo 

arquivo CSS será gerado baseado no CSS original e um novo 

template será criado. 

É importante dizer que ao contrário desses elementos, a leitura do 

contrato das visões é feita em tempo de execução, dinamicamente. 

Por causa disto, ela não está detalhada na Figura 4, que mostra os 

passos feitos em tempo de construção da interface. 

Nas sessões a seguir, será descrito o funcionamento da 

implementação prototípica do ET. Para tal demonstração, 

usaremos como exemplo a construção de um template para um 

VCom do tipo blog, estruturado com um título, uma postagem e 

uma área para comentários. 
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5.1.1 Módulo de layout 
O módulo de layout recebe como entrada o arquivo XML da UPI 

e se encarrega de dispor os seus elementos, inicialmente como na 

Figura 5, para que o usuário possa modelar a interface que ele 

pretende obter.  

 

Figura 5. Interface de Utilização do Módulo de Layout. 

Depois de alguns cliques no navegador, arrastando, soltando e 

redimensionando os elementos, ele poderá fazer com que seu 

modelo de interface fique como na Figura 6. 

 

Figura 6. Layout Construído 

Uma vez definido o modelo inicial de layout, o usuário deverá 

salvar suas alterações. Feito isso, o servidor se encarregará de 

coletar os dados e escrever o arquivo XSL responsável por 

guardar essas informações. Esse arquivo será armazenado no 

servidor, em uma pasta com a identificação do usuário, para que 

em momentos futuros ele possa alterar o layout quantas vezes 

forem necessárias. 

5.1.2 Módulo de design 
Inicialmente, ao carregar os elementos, o usuário terá uma pré-

visualização da interface conforme ela foi criada no módulo 

anterior. Para isso, o servidor interpreta o arquivo XSL montando 

as estruturas para edição das propriedades de design dos 

elementos, como pode ser observado na Figura 7. 

 

Figura 7. Interface de Utilização do Módulo de Design 

Na medida em que as propriedades dos elementos são alteradas, a 

pré-visualização indica como o modelo do design será 

apresentado, e isso acontece em tempo real. 

 

Figura 8. Interface de Utilização do Módulo de Design 
(alterado). 

Como pode ser observado na Figura 8, algumas propriedades do 

design do espaço virtual foram definidas (cor de plano de fundo, 

imagem de fundo na postagem, título na vertical etc.). Quando o 

usuário clicar em “salvar e avançar”, a aplicação escreverá as 

propriedades escolhidas em um arquivo CSS estruturado e 

encaminhará o usuário para a interface de definição da navegação. 

5.1.3 Modulo de navegação 
Na Figura 9 está representada a tela de escolha do tipo de 

navegação: Estrutura Sequencial Vertical, Árvore de Links, 

Paginação ou Estrutura de Menus. Caso seja escolhida a primeira 

opção, não deverá haver transição de páginas, ou seja, o espaço 

será todo descrito em uma única página. Nas outras três opções há 

transição, sendo que em “árvore de links” o acesso a determinado 

conteúdo é direto, apenas com um clique, diferente da opção de 

paginação, na qual o acesso é paginado com mecanismos de 

avanço e volta. Ainda se podem acessar os containers de dados 

dos templates por meio da opção de menus, que fornecesse acesso 

direto a conteúdo, como na árvore de links. 

 

Figura 9. Interface de Utilização do Módulo de Navegação 

5.1.4 Um exemplo de uso 
Imaginemos que pessoas se dividam em dois grupos a fim de 

discutir sobre um assunto, sendo que um grupo se posiciona a 

favor e outro contra uma determinada idéia. Os grupos têm um 

prazo para postar suas argumentações e apresentar duas provas 

que a sustentem (citações de referência de trabalhos na área, por 

exemplo). No momento, não existe ferramenta computacional 

voltada para esse tipo de ambiente de discussão. Porém, com o 

MOrFEU poderemos facilmente modelar o espaço virtual e cada 

grupo poderá descrever seu template, como mostrado nas Figuras 

10 e 11. Nomeemos esse ambiente como “Confronto de Opiniões” 

ou simplesmente “Confronto”.  
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Figura 10. Confronto – Template do Grupo 1 

Nota-se que o template do Grupo 1 apresenta o símbolo “VS” 

que, na verdade, é uma imagem. Já o Grupo 2 optou por não 

utilizar o símbolo, deixando-o escondido na página. Essa opção é 

dada na utilização do módulo de design do editor. 

Outra diferença está demonstrada na forma de navegar pelos 

containers de dados dos dois grupos. O primeiro grupo optou pela 

utilização da navegação paginada, enquanto o segundo grupo está 

navegando pela árvore de links. 

 

Figura 11. Template do Grupo 2 

Neste exemplo pode-se ver como uma interface gráfica em um 

ambiente virtual colaborativo pode ser estabelecida de forma 

totalmente individual e como o suporte computacional oferecido 

para a proposta do ET contempla os requisitos estáticos e 

dinâmicos na montagem da apresentação do ambiente Confronto. 

6. Conclusões e trabalhos futuros 
Durante os estudos sobre criação de interface com o usuário, 

constatamos que para um ambiente virtual ser melhor aproveitado 

por seus participantes, ele precisa de uma interface apropriada e 

adaptável, baseada em princípios ergonômicos, fazendo com que 

as ferramentas, além de cumprirem sua função específica, com 

eficiência e eficácia, atraiam por sua beleza e/ou seu estilo. 

O Editor de Templates apresenta algumas limitações que o torna, 

mas que não impedem a possibilidade de evolução. Um exemplo 

disso está no módulo de navegação no qual o usuário escolhe sua 

navegação, e não a cria como nos outros módulos, quando o 

propósito principal do MOrFEu é a flexibilidade dos ambientes. 

Construímos um protótipo de nossa proposta e o testamos na 

descrição de interfaces visuais para diversos veículos de 

comunicação incluindo a arquitetura pedagógica debate de teses, 

blogs e wikis. Pensamos como primeiro trabalho futuro a 

realização de testes em uma turma diversificada. 

Em outros trabalhos futuros, planejamos desenvolver um editor de 

templates inteligente que, baseado em estatísticas de escolhas dos 

participantes, possa fornecer sugestões de layout e design para 

novos espaços virtuais. Temos ainda um plano de construção de 

uma ferramenta do tipo Wizard que permita elaborar os templates 

sob uma ótica descritiva. 
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ABSTRACT 
This paper presents the main concepts and approaches applied in 

the context of mobile learning. It describes the need to establish 

specific quality criteria for this application mode. Shows from 

literature review key quality attributes that can make a specific 

methodology for assessing the quality of educational applications. 

It proposes a categorization of quality criteria for an application 

from the ISO/IEC9126 and Pressman (2011); Saccol; Schlemmer; 

Barbosa (2011) and Araujo Jr; Silveira ; Cerri(2012). 

 
RESUMO 
Este artigo aborda os principais conceitos e abordagens aplicados 

no contexto da aprendizagem móvel – m-learning. Descreve a 

necessidade para o estabelecimento critérios de qualidade 

específicos para esta modalidade de aplicativos. Demonstra a 

partir de revisão de literatura os principais atributos de qualidade 

que podem compor uma metodologia específica para avaliação da 

qualidade dos aplicativos educacionais. Propõe uma categorização 

dos critérios de qualidade de um aplicativo a partir da norma 

ISO/IEC9126 e dos estudos de Pressman (2011); Saccol; 

Schlemmer; Barbosa (2011) e Araújo Jr; Silveira; Cerri (2012). 

Categories and Subject Descriptors 

K.3.1 [Computer Uses in Education]: Collaborative learning 

General Terms 

Human Factors, Design, Management 
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1. INTRODUÇÃO 

Os recentes avanços nas comunicações e nas tecnologias sem fio 

resultaram em dispositivos móveis (como os populares 

smartphones e tablets, por exemplo) com novas funcionalidades e 

aplicações, tais como Wi-Fi, e-mail, software de produtividade, 

leitor de música e gravação de áudio / vídeo. Estes avanços 

levaram educadores e pesquisadores a ter uma visão pedagógica 

para o desenvolvimento de aplicações educacionais para estes 

dispositivos no intuito de promover o ensino e a aprendizagem, e 

desenvolver pesquisas sobre a aprendizagem móvel, que tem se 

expandido significativamente.  

A Aprendizagem móvel, ou M-Learning, é considerada como uma 

das principais tendências atuais de aplicações das novas 

tecnologias no contexto educacional. Pode ser definida quando a 

interação entre os integrantes se dá através de dispositivos móveis 

e quando estes não estão em um local pré-determinado.  

Assim, considerada uma extensão de e-learning, a aprendizagem 

móvel pode envolver os alunos em atividades educacionais, 

utilizando a tecnologia como instrumento de promoção e 

mediação para a aprendizagem através dos dispositivos móveis.  

Possui ainda, conforme destaca Koschembahr [8], como 

característica fundamental a mobilidade entre os indivíduos, que 

podem estar fisicamente distantes e em diversos de espaços físicos 

formais (e informais) de educação, tais como salas de aula, salas 

de treinamento, local de trabalho ou residência. 

 
Figura 1 – Contextualização do M-Learning. Adaptado de 

Araújo; Silveira(2014). 

Desta maneira, entende-se que a utilização de aplicativos com fins 

educacionais de qualidade torna-se imprescindível nesse contexto. 

Saccol; Schlemmer; Barbosa [15] enfatizam que: 

Assim como outras práticas que utilizam 

diferentes tecnologias digitais, o m-learning corre 

o risco de assumir um enfoque fundamentalmente 

tecnológico, sem que as questões de cunho 
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epistemológico e pedagógico tenham sido 

previamente analisadas [...] o uso de uma nova 

tecnologia nos processos de ensino-aprendizagem 

não garante, por si só, uma inovação educacional. 

(p. 29) 

Logo, para se fazer um bom uso dos aplicativos em sala de aula, 

além de desenvolver uma metodologia adequada, é necessário 

realizar uma boa seleção destes, em função dos objetivos que se 

pretende atingir e da concepção de conhecimento e aprendizagem 

que orienta o processo a fim de que realmente se constitua em 

facilitador para uma aprendizagem significativa, dentro dos 

objetivos definidos pelo docente, pela instituição de ensino e da 

correta adequação dos componente curriculares. 

Pachler; Bachmair; Cook [13] corroboram ao afirmar que se trata 

de um campo emergente de pesquisa e prática educacional em 

instituições de ensino e também no contexto na educação 

informal. Nesse sentido, o presente trabalho tem como foco a 

identificação de critérios de qualidade para aplicativos com fins 

educacionais no contexto da aprendizagem móvel.  

Ressalta-se que são identificados na literatura termos como 

“aplicativos”, “aplicativos educacionais”, “programas 

educativos”, “apps educativos”, “softwares educativos”, tratados, 

na maioria das vezes, como sinônimos. Para este estudo, adota-se 

o termo “aplicativo educacional” como uma expressão equivalente 

às demais para fins de padronização terminológica. 

 

2. M-LEARNING 

O Mobile Learning, em princípio, poderia ser associado a 

qualquer tecnologia móvel na educação, mas três se destacam: 

smartphones, tablets ou tablets digitais e phablets resultantes de 

hibridação dos dois primeiros dispositivos anteriormente 

mencionados. 

 

Figura 2 – Comparação entre os diversos dispositivos 

A UNESCO [18] propõe, a este respeito, a seguinte definição:  

[...] a aprendizagem móvel envolve o uso de 

tecnologia móvel isoladamente ou em combinação 

com qualquer outra tecnologia e informações para 

facilitar a aprendizagem a qualquer hora, em 

qualquer lugar (p. 6) 

Importante ressaltar que para estabelecer uma definição de Mobile 

Learning não podem ser ignorados três conceitos-chave: as 

tecnologias móveis; a ubiquidade ligada à mobilidade e os usos 

educacionais em contextos variados. 

 

Figura 3 – O contexto no M-Learning, adaptado de Saccol; 
Schlemer; Barbosa (2011) 

As áreas de pesquisa e experimentação de Mobile Learning 

evoluem paralelamente à evolução tecnológica dos próprios 

dispositivos móveis. Conforme a tecnologia avança, o interesse 

dos pesquisadores a explorar potenciais usos educacionais 

também evolui. 

Evidencia-se então um grande potencial para o desenvolvimento 

de aplicações com a finalidade de adaptar e criar novos métodos 

de ensino e aprendizagem inserindo alunos e docentes nessa nova 

realidade tecnológica [21] 

2.1 Trabalhos relacionados 

O estabelecimento de critérios e modelos de avaliação para 

aplicativos no contexto da aprendizagem móvel ainda não são 

muito comuns. Para este estudo, foram identificados poucos 

trabalhos relacionados aos critérios de qualidade e à avaliação de 

aplicativos com fins educativos, tais como Pressman[14]; 

Batista[3]; Saccol; Schlemer; Barbosa [15] e Araujo Jr; Silveira ; 

Cerri [12].  

Destaca-se que os critérios de avaliação e de qualidade descritos 

na literatura muitas vezes utilizam de metodologias não 

específicas e isto implica promoção de adaptações, pois a 

aprendizagem móvel possui características peculiares, como 

mobilidade, portabilidade, ubiquidade, entre outras.  

Para atingir o objetivo descrito, abordam-se, na seção 3 os 

critérios de qualidade para aplicativos educacionais apresentando 

algumas características fundamentais para a sua aplicabilidade e 

usabilidade. Na seção 4 é demonstrado o mapeamento destes 

critérios, incluindo a abordagem pedagógica e os principais 

critérios de qualidade descritos na literatura, na seção 5 são 

categorizados os critérios de qualidade intrínsecos aos aplicativos 

educacionais. Finalizando, na seção 6, são tecidas algumas 

considerações sobre o trabalho realizado. 

3. CRITÉRIOS DE QUALIDADE PARA 
APLICATIVOS EDUCACIONAIS 

Delimitar critérios de qualidade para aplicativos educacionais 

implica, dentre outras ações, analisar como um aplicativo pode ter 

uso educacional, como a aprendizagem poderá acontecer no 
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contexto da mobilidade e como possibilitar ao sujeito a 

construção do seu conhecimento tanto individualmente quanto 

coletivamente. 

Sob este enfoque, a seleção de aplicativos a partir de critérios bem 

delimitados pode contribuir ao direcionar para que tipo de 

contexto de aprendizagem o aplicativo em questão poderá ser 

mais aproveitado de maneira plena. 

Um aplicativo precisa incorporar estratégias que contemplem o 

ambiente de aprendizagem desejado. Destacam Sacol; Schlemmer; 

Barbosa [15], que o aplicativo deve instigar as habilidades 

cognitivas de seus alunos e, acima de tudo, proporcionar situações 

para que possam utilizar seus novos conhecimentos para a solução 

de problemas. 

Além disso, deve apresentar algumas características fundamentais 

para sua aplicabilidade e usabilidade, que redundem em melhor 

desempenho no processo ensino-aprendizagem.  

No que se refere ao conteúdo, é necessário que seja apresentado 

de forma objetiva, priorizando a interatividade e a criatividade, 

fornecendo sempre feedback, sendo estimulante, provocativo e 

desafiador para reter a atenção do aluno. 

 

3.1 Avaliação da qualidade 

Para Pressman [14], a qualidade de um software pode ser definida 

como a conformidade a requisitos funcionais e de desempenho 

explicitamente declarados, a padrões de desenvolvimento 

claramente documentados e a características implícitas que são 

esperadas de todo software profissionalmente desenvolvido. (p. 

724) 

Existem duas normas internacionais que definem padrões de 

avaliação de software – não especificamente de aplicativos com 

fins educacionais: a NBR ISO/IEC 14598 e a NBR ISO/IEC 9126. 

O conjunto de normas ISO/IEC 14598 estabelece um conjunto de 

recomendações que orienta o planejamento e a execução de um 

processo de avaliação de um software, definindo as ações e 

procedimentos que devem ser executados. Pode ser aplicado, por 

exemplo, para avaliar produtos existentes ou que estejam em 

desenvolvimento, por avaliadores em laboratório, fornecedores, 

compradores ou distribuidores de software, usuários e entidades 

certificadoras, cada qual com o seu propósito.  

Esses fatos mostram a generalidade das normas e, portanto, a 

necessidade de adaptá-las ao contexto do aplicativo que será 

avaliado [7]. 

O grupo de normas NBR ISO/IEC 9126 definiu seis características 

que descrevem a qualidade de um software sob várias perspectivas, 

conforme a tabela a seguir: 

 

Tabela 1 – NBR ISO/IEC9126 – Características da 
Qualidade de Software 

Característica Escopo 

Funcionalidade 
Conjunto de funções que atende às 

necessidades explícitas e implícitas para 

o fim a que se destina o software 

Usabilidade Facilidade de utilização do software 

Confiabilidade 
Desempenho deve se manter ao longo 

do tempo em condições pré-

estabelecidas 

Eficiência 
Recursos e o tempo envolvido devem 

ser compatíveis com o nível de 

desempenho requerido para o produto 

Manutenibilidade 
Facilidade para correções, alterações e 

atualizações 

Portabilidade 
Possibilidade de uso em diversas 

plataformas com pequeno esforço de 

adaptação o 

 

Comumente, a qualidade de um aplicativo pode ser vista como um 

conjunto de atributos que devem ser alcançadas em determinado 

nível de conformidade para que se atenda às necessidades de seus 

usuários ou se adeque ao uso para o qual foi concebido. 

Evidencia-se então que a qualidade está diretamente ligada à 

satisfação do usuário e pode ser percebida de formas diferentes. 

Mas se faz importante destacar que existem aspectos básicos que 

servem de parâmetros de avaliação para qualquer tipo de software. 

No caso dos aplicativos com fins educativos, esses parâmetros 

incluem características pedagógicas e aquelas relacionadas aos 

aspectos técnicos.  

Um aplicativo não deve, obrigatoriamente, conter todas as 

características de qualidade, e sim, ter a qualidade necessária para 

o alcance de seus propósitos e satisfação de seus usuários. 

Entretanto, “considerando a construção de soluções de 

aprendizagem com mobilidade, é necessário que estas devam 

priorizar os critérios de usabilidade, acessibilidade, mobilidade, 

colaboração/cooperação” [16].  

Destaca-se que, durante a elaboração deste trabalho, nenhuma 

norma ISO específica de critérios de qualidade para aplicativos foi 

encontrada. No entanto, algumas metodologias para avaliação de 

aplicativos educacionais têm sido criadas e adaptadas, conforme 

destacado no item 2.1. 

Nos trabalhos de Silva; Batista (2015) e Valle (et al., 2013) são 

apresentadas recomendações, propostas com checklist e 

metodologias alternativas. O presente trabalho buscou propostas 

para categorizar e descrever critérios de qualidade que permitam a 

avaliação de aplicativos. Além disso, buscou-se na norma 

ISO/IEC 9126 a caracterização geral dos critérios de qualidade 

intrínsecos para software, que neste caso, formam adaptados para 

os aplicativos de dispositivos móveis.  

Para a contextualização pedagógica destes aplicativos foram 

identificados inúmeros estudos, que na grande maioria de estão 

relacionados a programas utilizados em desktops, mas que, de 

certa maneira, auxiliaram na condução deste trabalho.  

4. MAPEANDO CRITÉRIOS DE 
QUALIDADE PARA OS APLICATIVOS 

Os diversos tipos de aplicativos para dispositivos móveis possuem 

características próprias que deverão ser levadas em conta durante 

uma avaliação. A seguir serão demonstradas algumas dessas 

características, procurou-se privilegiar os aspectos pedagógicos e 

os requisitos específicos para o m-learning. 
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4.1 A concepção pedagógica  

Ao adotar um aplicativo no contexto da aprendizagem móvel, o 

docente, por exemplo, deve refletir segundo alguma teoria como o 

sujeito aprende e como ele interage e constrói o seu 

conhecimento. 

Segundo Saccol; Schlmmer; Barbosa [15] como não há, até o 

momento, uma “teoria da aprendizagem com mobilidade” 

consolidada, o que precisamos é de uma adaptação das teorias 

existentes, uma adequação pedagógica em relação às escolhas 

tecnológicas (p. 99). 

Dentre as várias concepções que dão suporte ao M-Learning, 

destacam-se: 

• A Teoria da Atividade (Leontiev, 1978; Engeström, 

1987) – cujo principal aspecto é a mediação. Tem como 

princípio a ação de um sujeito mediada por uma 

ferramenta e destinada a um objetivo. Uma atividade 

tem um motivo principal ou objeto e envolve a 

realização de diversas ações que são compostas por 

operações desenvolvidas de forma individual ou 

coletiva.  

• O Construtivismo – proposto por Piaget, preconiza que 

a construção do conhecimento acontece através de uma 

interação do sujeito com o seu meio. A aquisição de 

conhecimentos depende tanto das estruturas de 

pensamento inerentes ao próprio sujeito, como de sua 

relação com o objeto construindo assim um novo 

conceito. 

Ressalta-se que a escolha de um aplicativo implica reflexão sobre 

como ele poderá contribuir para que o aluno construa seu 

conhecimento e, ainda, em que tipo de proposta pedagógica 

poderá ser utilizado. Desta maneira, para que um aplicativo seja 

considerado educativo, deve não apenas facilitar o ensino, mas 

promover aprendizagem. [10] 

 

4.1.1 Requisitos pedagógicos  

Os requisitos pedagógicos estão relacionados às estratégias de 

apresentação das informações e tarefas exigidas no processo. As 

características pedagógicas formam um conjunto de atributos que 

evidenciam a conveniência e a viabilidade da utilização do 

aplicativo em situações educacionais. 

Em termos de mercado, encontram-se uma infinidade de 

aplicativos com uma grande variedade de recursos, mas na 

maioria deles o conteúdo e a prática pedagógica ficam 

aparentemente em segundo plano. 

Figueiredo et al.[7] demonstram as seguintes características 

podem ser consideradas dentro dos requisitos pedagógicos: 

• Contexto de aprendizagem – modelo e objetos de 

aprendizagem que o aplicativo privilegia; 

• Adequação aos conteúdos curriculares –  pertinência em 

relação ao contexto educacional a uma disciplina específica 

ou ao trabalho interdisciplinar; 

• Aspectos didáticos – clareza e precisão dos conteúdos, 

recursos motivacionais, tratamentos de erros, feedback; 

• Mediação pedagógica – atuação docente na mediação entre 

conteúdo e contexto de aprendizagem; e,  

• Facilidade de uso – evidenciam o nível de facilidade de 

utilização do aplicativo, incluindo a facilidade dos usuários 

em aprender a usá-lo. 

A observação dos requisitos pedagógicos tem relevância, pois: 

[...]as práticas de m-learning e u-learning , assim 

como outras que utilizam diferentes tecnologias 

digitais, correm o risco de assumir um enfoque 

fundamentalmente tecnológico, sem que as 

questões de cunho epistemológico e pedagógico 

tenham sido previamente avaliadas. [15] 

Evidente que, mais importante do que o aplicativo em si, é o 

modo como ele será trabalhado. A escolha do aplicativo no 

contexto da aprendizagem móvel deve ser criteriosa e considerar a 

proposta pedagógica adotada. 

4.2 Tipos de Aplicativos com fins educativos 

Araújo Jr; Silveira; Cerri (2012) propõem uma categorização 

baseada nos estudos de Patten, Arnedillo Sánchez e Tangney 

(2006) onde são apresentados os possíveis usos dos dispositivos 

móveis na educação. 

 

Figura 4- Categorização dos Aplicativos Educacionais – 
Adaptado de Araújo Jr; Silveira; Cerri (2012) 

Para o desenvolvimento deste trabalho, adaptou-se o modelo 

proposto para representar e categorizar os possíveis tipos de 

aplicativos com fins educativos. 

Importante destacar que esta categorização ilustra que há 

diferentes abordagens para o uso dos aplicativos educacionais. 

Percebe-se, na prática que um único aplicativo pode ser 

classificado em mais de uma categoria. 

Este esquema de classificação pode auxiliar docentes e outros 

profissionais para selecionar aplicativos para aprendizagem móvel 

de forma mais eficaz.   
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como ele poderá contribuir para que o aluno construa seu 

conhecimento e, ainda, em que tipo de proposta pedagógica 

poderá ser utilizado. Desta maneira, para que um aplicativo seja 

considerado educativo, deve não apenas facilitar o ensino, mas 

promover aprendizagem. [10] 
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Figura 4- Categorização dos Aplicativos Educacionais – 
Adaptado de Araújo Jr; Silveira; Cerri (2012) 

Para o desenvolvimento deste trabalho, adaptou-se o modelo 

proposto para representar e categorizar os possíveis tipos de 

aplicativos com fins educativos. 

Importante destacar que esta categorização ilustra que há 

diferentes abordagens para o uso dos aplicativos educacionais. 

Percebe-se, na prática que um único aplicativo pode ser 

classificado em mais de uma categoria. 

Este esquema de classificação pode auxiliar docentes e outros 

profissionais para selecionar aplicativos para aprendizagem móvel 

de forma mais eficaz.   
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Nos trabalhos de Dias; Araújo [4] e Saccol; Schlemmer; Barbosa 

[15] foram identificados requisitos e atributos que devem, 

necessariamente, compor a avaliação da qualidade de um 

aplicativo. São eles: 

• Requisitos pedagógicos – ambiente educacional, aspectos 

didáticos, pertinência ao programa curricular (descritos, 

inclusive, no item 4.1); 

• Usabilidade – facilidade de uso, de aprendizagem; 

• Interatividade - o usuário é protagonista no uso dos 

recursos, fazendo escolhas que levam a experiências e 

resultados diferentes; 

• Acessibilidade – personalização, adequação ao ambiente; 

• Flexibilidade – adequação tecnológica e adaptação às 

necessidades e preferências dos usuários e ao ambiente 

educacional; 

• Mobilidade – considerando a portabilidade (equipamento de 

fácil manuseio em diversos lugares e situações) e a 

geolocalização (serviços integrados à identificação do local 

de onde são acessados); 

• Ubiquidade – integração dos alunos aos seus contextos de 

aprendizagem e a seu entorno; 

• Colaboração – ambiente de colaboração, participação e 

interação entre alunos, professores e instituições; 

• Compartilhamento – socialização do desenvolvimento das 

atividades, bem como dos resultados das atividades entre os 

demais alunos, professores e instituição. 

• Reusabilidade – capacidade de ser utilizado em variados 

contextos e situações de aprendizagem e com alunos de 

diferentes perfis. 

Um ponto considerável é a inexistência de um padrão único de 

critérios de qualidade estabelecidos para os aplicativos 

educacionais voltados para a aprendizagem móvel. Foram listados 

neste trabalho os critérios que parecem ser consenso entre os 

demais pesquisadores na área. Destaca-se ainda que estes critérios 

podem ser “transitórios” uma vez que a tecnologia avança 

rapidamente. 

5.1 Uma primeira categorização 

A partir deste levantamento inicial foram identificados alguns 

critérios de qualidade atribuídos aos aplicativos para dispositivos 

móveis. Com isto, foi possível aglutinar estes critérios em três 

categorias, conforme a tabela abaixo: 

 

Podemos observar que cada categoria apresenta suas próprias 

características e especificidades. Estas podem ser explicitadas e 

discutidas de modo que os diferentes tipos de aplicativos possam 

ser adotados nas situações de ensino-aprendizagem que mais se 

adequam. Além disso, as categorias e os critérios permitem um 

maior número de análises que, certamente, atenderão um maior 

número de usuários e suas necessidades de avaliação de 

aplicativos. 

Importante destacar que os itens acima poderão constituir um 

instrumento com pontuação – escala Likert, por exemplo – e 

compor um instrumento para avaliação de aplicativos para 

dispositivos móveis. 

Evidentemente que para o estabelecimento de um instrumento de 

avaliação, outros poderão ser considerados que somados aos 

descritos neste item contribuirão para o julgamento da qualidade 

de um aplicativo com menor grau de subjetividade. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste trabalho, pretendeu-se identificar e caracterizar os 

principais critérios de qualidade para os aplicativos móveis. Estes 

critérios devem ser explicitados e discutidos para os inúmeros 

aplicativos disponíveis na atualidade possam ser utilizados nas 

situações de ensino-aprendizagem que mais se adequam. 

O resultado disto é a percepção de que os tipos de aplicativos 

voltados para a aprendizagem móvel e a natureza das atividades 

que serão oferecidas aos alunos se constituem em fatores 

fundamentais para a sua escolha.  

Tabela 2 – Categorização dos critérios de qualidade para 
aplicativos 

Categoria Característica Descritores 

PEDAGÓGICA 

Refere-se às 

estratégias de 

apresentação das 

informações e 

tarefas exigidas no 

processo ensino-

aprendizagem 

Concepção 

Contexto de 

Aprendizagem 

Adequação aos 

conteúdos curriculares 

Aspectos Didáticos 

Mediação Pedagógica 

Facilidade de uso 

TIPOS DE 
APPS 

Demonstra os 

possíveis tipos de 

aplicativos para o 

m-learning com fins 

educativos 

Interação 

Referencial 

Acesso a informações 

Geolocalização 

Produtividade 

Colaboração 

Administração 

QUALIDADE 
INTRÍNSECA 

Refere-se aos 

requisitos e 

atributos que 

devem, 

necessariamente, 

compor a avaliação 

da qualidade de um 

aplicativo 

Usabilidade 

Interatividade 

Acessibilidade 

Flexibilidade 

Mobilidade 

Ubiquidade 

Colaboração 

Compartilhamento 

Reusabilidade 
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Dessa forma, tão importante quanto aplicar os critérios de 

qualidade, se faz necessário ter clareza nos objetivos que se deseja 

alcançar, como explorar um aplicativo ou outro e qual o 

tratamento que será dado aos vários conceitos relacionados a 

domínios específicos do conhecimento que cada aplicativo traz.  

Procurou-se destacar as potencialidades da aprendizagem móvel e 

que esta modalidade de ensino pode trazer significativos avanços 

– e desafios – para os processos de ensino-aprendizagem, tanto 

nos ambientes formais quanto informais. 

Para futuros trabalhos pretende-se estabelecer métricas e 

demonstrar uma metodologia própria para a avaliação de 

aplicativos no contexto do m-learning. Esta metodologia será 

importante, pois auxiliará o docente na escolha dos aplicativos 

mais adequados às suas necessidades e objetivos e, às 

características dos seus alunos. 
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ABSTRACT 
Currently, information and communication technologies (ICTs), 

present in the educational context, are innovative and create new 

teaching-learning models, able to overcome obstacles and achieve 

success in the construction of knowledge. Educational 

technologies and software are constantly use by students from 

many areas including nursing, being advantageous, since they 

allow to diversify the process and access to information from 

interactive media, computer resources and virtual environments 

learning (AVA), generating greater user interaction with the new 

knowledge. In this sense, the goal of this research was to conduct 

a search of the types of educational technology and software 

present in nursing, emphasizing aspects of development and 

evaluation of health software. 

 

RESUMO 
Atualmente, as tecnologias da informação e comunicação (TICs), 

presentes no contexto educacional, são inovadoras e geram novos 

modelos de ensino-aprendizagem, capazes de superar barreiras e 

atingir o êxito na construção do conhecimento.  As tecnologias 

educacionais e softwares são constantemente alvo de estudantes 

da enfermagem, mostrando-se vantajosos na construção do 

aprendizado, uma vez que permitem diversificar o processo e o 

acesso às informações a partir de mídias interativas, recursos 

informatizados e ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), 

gerando uma maior interação do usuário com o novo 

conhecimento. Neste sentido, o objetivo desta pesquisa foi uma 

busca dos tipos de tecnologias educacionais e softwares presentes 

na enfermagem, destacando os aspectos de desenvolvimento e 

avaliação de software em saúde. 

 

Categories and Subject Descriptors 

J.3 [LIFE AND MEDICAL SCIENCES]: Health.  

K.4.1 [Public Policy Issues]: Computer-related health issues.  

K.3.2 [Computer and Information Science Education]: Computer 

science education, Information systems education  

General Terms 

Human Factors, Management, Design, Verification. 

Keywords 

Tecnologia Educacional; Software;  Enfermagem; Avaliação.  

 

1. INTRODUÇÃO 
 

A palavra tecnologia, de origem grega “tekhne” e “logia”, 

traduzidas respectivamente como “técnica, arte, ofício" e 

"estudo", pode significar o estudo da técnica. Utilizada para 

definir os conhecimentos que geram mudanças, ela nasceu 

juntamente com a humanidade, perpassando por sua época 

primitiva com as descobertas do fogo e da roda, medieval com a 

invenção da prensa móvel, militar com a invenção de armas e 

navegações e mais recentemente destacando-se como tecnologia 

de informação e comunicação (TIC), com a invenção dos 

computadores, da internet e da telecomunicação. Sempre 

inovadora, ela está presente desde épocas antigas da civilização.  

Atualmente, as TICs têm sido amplamente difundidas e utilizadas 

no contexto da educação, proporcionando uma quebra do 

paradigma ensino-aprendizagem e permitindo novas formas 

potenciais, criativas, inovadoras e ativas de construção do 

conhecimento, bem como a criação de novos modelos 

pedagógicos [15].  

Na busca de uma melhor contextualização da tecnologia 

educacional na enfermagem, a maioria das iniciativas que inserem 

as TICs no processo de ensino-aprendizagem têm se mostrado 

vantajosas pois elas são capazes de diversificar o processo e o 

acesso às informações a partir de mídias interativas, recursos 

informatizados e ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) [16]. 

Desta forma, os softwares desenvolvidos com o intuito de ensinar 

são constantemente alvo de estudantes, sujeitos ativos, no 

momento da construção de seu próprio aprendizado. Devido à 

tamanha importância, os softwares educacionais, metodologias 

ativas, precisam ser bem desenvolvidos a fim de gerar um 

conhecimento significativo [7].   

Neste contexto, a avaliação de um software é importante, pois 

quando a interface é de baixa qualidade, ela gera problemas tais 

como requerer treinamento excessivo, desmotivar a exploração, 

confundir os usuários, induzi-los ao erro, gerar insatisfação, 
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diminuir a produtividade e não trazer o retorno de investimento 

previsto [17]. 

Com base no panorama exposto, constitui-se como objetivo deste 

estudo, identificar e analisar, através de uma revisão integrativa da 

literatura, os tipos de tecnologias educacionais e softwares 

presentes na enfermagem, destacando os aspectos relacionados à 

avaliação de software em saúde. 

2. OBJETIVO 

O objetivo deste artigo é identificar e analisar, através de uma 

revisão integrativa da literatura, os tipos de tecnologias 

educacionais e softwares presentes na enfermagem, destacando os 

aspectos relacionados à avaliação de software em saúde 

3. METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura para a 

identificação de produções sobre os tipos de tecnologias 

educacionais e softwares presentes na área da enfermagem, bem 

como o desenvolvimento e avaliação destes. 

A revisão integrativa da literatura constitui-se um método 

importante para a prática baseada em evidências (PBE), pois 

permite sintetizar os resultados de diversos tipos de pesquisas da 

área em questão em um único estudo, a fim de torná-los mais 

acessíveis e permitir uma construção uniforme e fundamentada em 

enfermagem [21]. 

Tal revisão propõe que sejam estabelecidos critérios bem 

definidos de busca, a saber: 1.Elaboração da questão de pesquisa; 

2.Busca na literatura respeitando os critérios de inclusão; 

3.Categoriação dos resultados; 4.Avaliação dos resultado 

encontrados; 5.Interpretação dos resultados; 6.Discussão dos 

dados encontrados. 

Desta forma, a estratégia para a identificação, seleção e discussão 

do estudo será apresentada nas etapas abaixo: 

1º Etapa: Hipótese ou questão de pesquisa. Para a 

condução da revisão, foi elaborada a questão norteadora: Dentre 

as tecnologias educacionais, quais os softwares mais presentes na 

enfermagem e qual a importância da avaliação destes? 

2º Etapa: Busca na literatura. A coleta de dados foi 

realizada em maio de 2015, nas bases de dados Literatura-Latino-

Americano e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

Publisher Medline (PUBMED), BDENF e na biblioteca eletrônica 

Scientific Eletronic Library Onlie (SciELO). Os termos de busca 

utilizados em inglês, português e espanhol foram tecnologia 

educacional, software, enfermagem e avaliação. Os critérios de 

inclusão foram definidos da seguinte forma: artigos com resumos 

e textos na íntegra disponíveis online, publicados nos últimos 10 

anos (de 2005 a 2015), nos idiomas português, inglês e espanhol, 

que objetivassem aspectos relacionados aos softwares 

educacionais em saúde, bem como a avaliação destes. Como 

critérios de exclusão, foram excluídos os artigos duplicados, 

presentes em mais de uma base e aqueles cujo texto não estava 

online ou não se aplicavam ao tema. Desta forma, dos 33 artigos 

selecionados em leitura prévia do resumo, excluiu-se 16 artigos 

pelos critérios de exclusão e dois por tratar de teses de doutorado, 

portanto, analisou-se o total de 15 artigos. A figura 1 ilustra o 

desenvolvimento da pesquisa. 

 

 

 

QUESTÃO NORTEADORA 

Dentre as tecnologias educacionais, quais os softwares mais 
presentes na enfermagem e qual a importância da avaliação 

destes? 

 

 

 

COLETA DE DADOS 

Bases de dados online: SciELO, MEDLINE, LILACS, BDENF e 
PUBMED 

Descritores: tecnologia educacional; software; enfermagem; 
avaliação 

 

 

SELEÇÃO DOS ARTIGOS 

SciELO: 2 artigos em potencial e 0 analisado 

MEDLINE: 6 artigos em potencial e 0 analisado 

LILACS: 12 artigos em potencial e 2 teses de doutorado  10 
analisados 

BDENF: 5 artigos em potencial e 1 analisado 

PUBMED: 8 artigos potenciais e 4 analisados 

 

 

15 ARTIGOS ANALISADOS 

Figura 1: Estrutura do processo de seleção dos artigos e 

desenvolvimento da revisão integrativa- Ribeirão Preto, SP, 2015. 

 

3º Etapa: Categorização dos resultados. Para avaliação 

dos dados, foram definidas as informações a serem extraídas dos 

artigos e estes foram analisados na íntegra e categorizados, 

conforme sua área temática. Para tal, elaborou-se um instrumento 

para organização, interpretação e análise dos dados, baseado no 

instrumento utilizado por Ursi e Galvão (2006) [20]. O quadro 

sinóptico contém informações-chave como o título, ano do 

periódico, origem, delineamento do estudo, considerações, 

temática principal e nível de evidência (Quadro 1). 

4ª Etapa: Avaliação dos resultados encontrados. Os 

estudos foram analisados detalhadamente, a fim de identificar o 

nível de evidência, garantindo a validade da revisão (Quadro 1).  

De acordo com Galvão (2006) [8], os níveis de evidência são 

sistemas de classificação dos estudos de forma hierárquica, 

levando em conta o delineamento da pesquisa. Existem seis níveis 

para classificar a qualidade das evidências, são eles: metanálise de 

múltiplos estudos controlados (nível 1), estudos individuais com 

delineamento experimental (nível 2), estudos quase-experimentais 

(nível 3), estudos não-experimentais (nível 4), relatório de casos 

ou dado obtido de forma sistemática, de qualidade verificável ou 

dados de avaliação de programas (nível 5) e opinião de 

autoridades respeitáveis baseada na competência clínica ou 

opinião de comitês de especialistas, incluindo interpretações de 

informações não baseadas em pesquisas (nível 6). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

De acordo com a 5ª e 6ª etapas da revisão integrativa da literatura, 

a saber: 5ª Etapa: Refere-se à Interpretação dos resultados e 6ª 

Etapa: Diz respeito à discussão dos dados encontrados, foi 

realizada a interpretação e discussão dos artigos encontrados. 

Os 15 artigos analisados foram lidos na íntegra e organizados em 

um banco de dados informatizado, em ordem cronológica, a fim 

de facilitar a análise e interpretação (Quadro 1). 

Em relação à origem dos estudos, a maioria (86,6%) foi realizado 

no Brasil, enquanto que apenas dois (13,3%) aconteceram no 

Estados Unidos (EUA).  

Quanto ao tipo de estudo, foram incluídos 14 (93,7%) artigos 

originais e 1 (6,7%) de revisão. Entre os estudos originais, 5 

(35,7%) são pesquisas aplicadas de desenvolvimento tecnológico, 

5 (35,7%) adotaram abordagem quantitativa e 4 (28,5%) 

qualitativa. Assim, foi verificado os níveis de evidência dos 

estudos analisados e encontrou-se 5 com nível IV e 10 com nível 

II (Quadro 1). 

 

TÍTULO PAÍS/ 
ANO 

TIPO DE 
ESTUDO 

NÍVEL 
EVIDÊN-
CIA 

Metodologia para 

estruturação de 

hipertexto aplicado 

ao ensino de 

enfermagem 

Brasil/ 

2007 

Desenvolvi-

mento 

tecnológico 

II 

Development and 

evaluation of a 

virtual learning 

environment in 

professional 

nursing courses 

Brasil/ 

2007 

Descritivo/ 

exploratório 

 

Desenvolvi-

mento 

tecnológico 

II 

Tele-education and 

Competencies 

Assessment to 

Brazilian's 

auxiliary nurse 

Brasil/ 

2007 

Qualitativo IV 

Semiotécnica e 

semiologia do 

recém-nascido pré-

termo: avaliação 

de um software 

educacional 

Brasil/ 

2008 

Descritivo/ 

exploratório 

 

Desenvolvi-

mento 

tecnológico 

II 

Tecnologia 

educacional: 

avaliação de um 

web site sobre 

Escala de Pessoal 

de Enfermagem 

Brasil/ 

2009 

Quantitativa II 

Avaliação de 

mapas conceituais 

elaborados por 

estudantes de 

enfermagem com o 

apoio de software 

Brasil/ 

2009 

Qualitativo/ 

Estudo de caso 

IV 

Evaluation of an 

online tobacco 

cessation course 

EUA/ 

2010 

Quantitativa II 

for health 

professions 

students 

Feasibility of 

Internet training 

for care staff of 

residents with 

dementia: the 

CARES program 

EUA/ 

2010 

Quantitativa II 

Construção e 

avaliação de 

software 

educacional sobre 

cateterismo 

urinário de demora 

Brasil/ 

2011 

Quantitativa/ 

descritiva 

II 

Desenvolvimento e 

avaliação de um 

software que 

verifica a acurácia 

diagnóstica 

Brasil/ 

2012 

desenvolvi-

mento 

tecnológico 

II 

Software CMAP 

TOOLS® para a 

construção de 

mapas conceituais: 

a avaliação dos 

estudantes de 

enfermagem 

Brasil/ 

2012 

Qualitativo/ 

descritivo 

IV 

Avaliação clínica 

do prematuro: 

opinião dos 

estudantes de 

enfermagem acerca 

de um software 

educacional 

Brasil/ 

2012 

Qualitativo/ 

descritivo 

IV 

Software 

educacional: 

produção científica 

na enfermagem 

Brasil/ 

2012 

Revisão IV 

Multimedia 

application in 

mobile platform 

for teaching the 

measurement of 

central venous 

pressure 

Brasil/ 

2012 

Pesquisa 

aplicada na 

modalidade de 

produção 

tecnológica 

II 

Avaliação de uma 

tecnologia 

educacional para a 

avaliação clínica 

de recém-nascidos 

prematuros 

 

Brasil/ 

2013 

Quantitativo/ 

transversal 

descritivo 

II 

Quadro 1: Quadro sinóptico dos estudos selecionados- Ribeirão 

Preto, 2015. 

Referente ao contexto dos trabalhos analisados, todos estão 

relacionados a tecnologias educacionais e softwares de ensino, 

bem como desenvolvimento e avaliação de alguns.  

Para melhor compreensão de quais os softwares mais presentes na 

enfermagem e qual a importância da avaliação destes, as 

publicações analisadas foram comparadas e agrupadas por 
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similaridade de conteúdo, sob a forma de categorias. A saber: 3 

categorias, que serão descritas e discutidas a seguir:  

1.  Desenvolvimento e avaliação de tecnologias educacionais 

Nesta categoria, encontrou-se estudos cujos objetivos eram 

desenvolver tecnologias educacionais a fim de facilitar os 

processos de ensino-aprendizagem e tomada de decisão, bem 

como capacitação de alunos e profissionais da saúde. 

O hipertexto, por exemplo, constitui-se um meio rápido e lúdico 

de acesso às informações clínicas e orientações de assistência de 

enfermagem, podendo ser utilizado pelos profissionais que 

prestam assistência direta ao cuidado. Também, é uma multimídia 

interativa e lúdica, possibilitando uma forma eficiente na ajuda à 

resolução de estudos de caso pelos estudantes em enfermagem [7].  

A avaliação de sites educacionais também encontra-se sob essa 

categoria, uma vez que o site sobre escala pessoal de enfermagem 

mostrou-se útil e agente facilitador para o ensino do tema em 

algumas universidades brasileiras [12].  

Em outro estudo, foi avaliado a qualidade técnica e usabilidade de 

um software que verifica a acurácia diagnóstica de alunos de 

enfermagem. Este atendeu satisfatoriamente as necessidades e 

contribuiu para o aprendizado dos alunos de enfermagem, 

mostrando mais uma vez, que o software pode ser uma ferramenta 

educacional positiva [11].  

No que dizer a respeito das tecnologias educacionais, a utilização 

de aplicativos para dispositivos móveis tem aumentado entre os 

estudantes e profissionais da saúde. No estudo conduzido por 

Galvão e Puschel (2012) [9], cujo objetivo foi desenvolver e 

avaliar um aplicativo multimídia em plataforma móvel para o 

ensino da Mensuração da Pressão Venosa Central, os resultados 

foram satisfatórios e permitiram demonstrar a viabilidade do 

desenvolvimento da ferramenta para subsidiar a prática 

pedagógica de maneira eficaz.  

 

2. Avaliação de software 

A avaliação de um software pelos profissionais de informática e 

da enfermagem é importante, pois possibilita avaliar tanto o 

conteúdo e qualidade do software, bem como seus aspectos 

técnicos e de navegação.  A qualidade do produto final depende 

muito dos avaliadores, portanto, é de suma importância que ambas 

as áreas (informática e enfermagem) trabalhem juntas em prol de 

um produto final de qualidade, que atenda à demanda atual [6].  

Nesta categoria, enquadra-se um outro trabalho a respeito da 

avaliação de um programa educativo sobre “Semiotécnica e 

Semiologia de Recém-nascidos Prematuros”. A maioria dos 

estudantes que avaliaram o AVA encarou como positiva e 

facilitadora da aprendizagem, possibilitando maior interação, 

autonomia e acessibilidade à aprendizagem do assunto por meio 

dessa ferramenta educacional [5]. 

Encontrou-se ainda outros trabalhos cuja avaliação do software 

foi positiva para o processo de ensino-aprendizagem, levando em 

conta a opinião dos usuários no produto final [5].  

3. Tecnologias educacionais e avaliação de aprendizagem 

A respeito do desenvolvimento e avaliação de um ambiente virtual 

de aprendizagem (AVA) sobre administração de medicamentos, a 

tecnologia mostrou-se uma forte aliada á aprendizagem dos alunos 

que utilizaram a ferramenta virtual. As novas tecnologias 

permitem uma interação e desenvolvimento de habilidades que 

permitem um aprendizado significativo, sendo uma ferramenta 

relevante de apoio ao ensino presencial da enfermagem [1]. 

O AVA também pode ser amplamente utilizado na avaliação de 

competências profissionais. A simulação do homem-virtual, por 

exemplo, mostrou-se uma ferramenta importante na 

aprendizagem, aplicação e sistematização do conhecimento para a 

tomada de decisão de profissionais da enfermagem [14].  

Em um curso online a respeito interrupção ao uso de tabaco pelos 

estudantes da área da saúde, os resultados demonstraram a 

efetividade da ferramenta online a fim de conscientizar e dar 

embasamento teórico para a interrupção da prática maléfica a 

saúde [18]. 

A tele-educação, conforme citado por Marques et.al (2007)[14], 

também tem se tornado fundamental no país e entre a comunidade 

de enfermeiras brasileiras. O homem-virtual e simulações online 

tem contribuído para a prática dos profissionais atualmente.  

Em relação ao software educativo para o ensino-aprendizado da 

técnica de cateterismo urinário de demora, os resultados 

demonstraram a contribuição, utilidade  e eficácia do software no 

ensino, uma vez que os dados comparados antes e após a 

utilização do software demonstrou que este foi fundamental nos 

acertos às questões referentes ao tema [13]. 

Nesta categoria, ainda pode-se citar uma pesquisa cujo objetivo 

era analisar e avaliar a estratégia da utilização de mapas 

conceituais criados a partir do software  CmapTools®, em um 

curso a distância sobre anamnese e exame físico na enfermagem. 

Os resultados obtidos demonstraram que a utilização dos mapas 

conceituais foi de grande importância no processo de ensino-

aprendizagem dos alunos no referido curso [3]. 

Em um estudo de Ferreira (2012) [4], cujo objetivo foi descrever 

os desafios e as contribuições do software Cmap Tools® 

(software desenvolvido pelo Institute for Human Cognition 

(IHMC) da University of West Florida) para a construção de 

mapas conceituais para resolução de caso clínico. Notou-se que 

esta ferramenta da informática é importante para o processo de 

ensino-aprendizagem dos estudantes, já que o software possibilita 

a construção de um Mapeamento Conceitual com visual agradável 

e livre da poluição de informações excedentes, fundamental para 

uma boa aprendizagem. 

5. CONCLUSÃO 
 

Quando levada em conta a opinião dos usuários do produto final, 

este torna-se mais efetivo em seu objetivo, uma vez que podem ser 

feitas modificações durante seu desenvolvimento e avaliação, 

sempre tendo em mente a eficácia das tecnologias educacionais 

atualmente.  

Tais tecnologias educacionais vêm sendo utilizadas cada vez mais 

no processo de ensino-aprendizagem, sendo que a adesão por 

estas pelos profissionais da área da saúde também tem tido um 

crescimento considerável nos últimos anos.  

Dessa forma, torna-se imprescindível que os avanços na área da 

informática e tecnologia contribuam significativamente no 

desenvolvimento, utilização, e avaliação e aprendizagem do 

estudantes e profissionais da saúde. 
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ABSTRACT 
Concept maps are graphical tools for the representation and 

construction of knowledge. Its manual construction is laborious 

and has delayed its spread. In order to facilitate the process of 

constructing concept maps, various technological approaches have 

been proposed to help automate or somehow, building maps from 

texts. In this context, we identify approaches aimed at semi or 

automatic process of constructing concept maps. From them, we 

tried to signal their limitations and we reaped their best features. 

Therefore, we propose a new method for automatic generation of 

concept maps based on four issues of interest to characterize our 

own approach, presented in this article. 

RESUMO 
Mapas conceituais são ferramentas gráficas para a representação e 

construção do conhecimento. Sua construção manual é bastante 

trabalhosa e tem atrasado sua disseminação.  Com o objetivo de 

facilitar o processo de construção de mapas conceituais, várias 

abordagens tecnológicas têm sido propostas para auxiliar ou 

automatizar, de alguma forma, a construção de mapas a partir de 

textos. Neste contexto, identificamos abordagens direcionadas aos 

processos semi ou automático de construção de mapas 

conceituais. Delas, procuramos sinalizar suas limitações e 

colhemos suas melhores características. Por conseguinte, 

propomos um novo processo para a geração automática de mapas 

conceituais fundamentada em quatro questões de interesse, a fim 

de caracterizar nossa própria abordagem, apresentada neste artigo. 

Categories and Subject Descriptors 
H.3.0 [Information Storage and Retrieval]: General 

I.2.6 [Artificial Intelligence]: Learning. 

I.2.7 [Artificial Intelligence]: Natural Language Processing. 

K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education 

General Terms 

Algorithms. Languages, Theory.  

Keywords 
Knowledge Representation, Concept Map, Concept Map Mining, 

Natural Language Processing, Information Retrieval. 

1. INTRODUÇÃO 
Mapas conceituais têm sido fortemente utilizados na educação em 

diversas situações e para diferentes finalidades, seja como recurso 

de aprendizagem, meio de avaliação, organização instrucional, 

representação cognitiva, elicitação ou compartilhamento do 

conhecimento. Além disso, podem funcionar como sumário para 

documentos extensos, uma vez que uma representação gráfica 

mais dinâmica e flexível, em forma de conceitos e relações, é 

considerada mais fácil de ser construída, assimilada e 

compreendida do que um texto extenso e gramaticalmente 

regrado.  

Mesmo com a popularização de certas técnicas para a construção 

de mapas conceituais, sua construção ainda requer dedicação de 

tempo e esforço empenhado na identificação e estruturação do 

conhecimento, especialmente quando a construção do mapa é 

realizada a partir do “zero”, ou seja, quando seus elementos 

constituintes não são pré-definidos e precisam ser totalmente 

descobertos. Neste contexto, identificamos abordagens 

direcionadas ao processo semi ou automático de construção de 

mapas conceituais. Com o objetivo de facilitar o processo de 

construção, várias abordagens tecnológicas têm sido propostas 

para auxiliar ou automatizar, de alguma forma, este processo. 

Neste artigo introduzimos pesquisas direcionadas à construção 

automática de mapas conceituais a partir de textos, bem como 

apresentamos e discutimos um processo para este fim. Além disso, 

apresentamos a definição de uma nova abordagem, o CMBuilder 

(Concept Maps Builder), um serviço definido a partir do processo 

proposto com base nas revisões bibliográficas da área. Para isso, 

este artigo foi estruturado em quatro seções, como segue: na 

Seção 2 é apresentado conceitos e uma revisão da literatura sobre 

abordagens tecnológicas para a construção de mapas; na Seção 3 é 

caracterizada a abordagem a partir de quatro questões de interesse 

que fomentaram o processo proposto; na Seção 4 são apresentadas 

e discutidas algumas considerações preliminares. 

2. SOBRE ABORDAGENS 
TECNOLÓGICAS PARA A CONSTRUÇÃO 
DE MAPAS CONCEITUAIS 
Segundo [1], o procedimento padrão para a construção de um 

mapa conceitual envolve definir: 1) um tópico ou questão focal, 

2) identificar e listar os mais importantes ou “gerais” conceitos 

relacionados ao tópico, 3) ordenar os conceitos por ordem de 

relevância de cima para baixo no mapa e 4) adicionar e rotular as 

frases de ligações entre os conceitos.  

Com o objetivo de facilitar este processo de construção, 

identificamos o desenvolvimento de abordagens semi ou 

automáticas de construção de mapas conceituais. Em uma 

construção automática, o mapa é construído automaticamente por 

meio de recursos disponíveis de máquina, o que requer grande 

esforço tecnológico e de processamento. Em razão dessas 

dificuldades, muitas abordagens adotam técnicas semiautomáticas, 
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fazendo uso do autor do mapa para auxiliar a construção. Neste 

cenário, a abordagem encontra e sugere conceitos e proposições 

relacionados ao domínio e o autor precisa, manualmente, realizar 

a construção do mapa gráfico [3, 11, 23], ou o inverso [15].  

Direcionado ao processo de construção de mapas conceituais, 

identificamos a definição do Concept Map Mining (CMM), um 

processo de extração de informação de um ou mais documentos 

para a criação automática de mapas [13]. Seguindo esta definição, 

um documento D pode ser representado como um conjunto D = 

{Cd, Rd}, onde C é o conjunto de todos os conceitos e R o 

conjunto de todas as relações extraídas do documento.  

Este processo de extração pode ser sintetizado em três etapas: 1) 

Identificação de Conceito - ela extrai todos os possíveis conceitos 

a partir do documento D, representado por Cd. 2) Identificação de 

Relação - extrai as relações dos possíveis conceitos a partir do 

documento D, de modo a estabelecer ligação entre dois conceitos, 

representado por Rd. 3) Sumarização - realiza a redução do mapa 

a elementos relevantes ao domínio, representado pelo conjunto 

CM={C, R, T}, onde o mapa CM é definido pelo conjunto de 

conceitos C, relações R e sua organização topológica T. 

Diante da dimensionalidade dos estudos relacionados à 

construção de mapas conceituais, nos limitamos a apresentar e 

discutir sobre abordagens direcionadas à representação de texto, 

uma vez que estamos interessados em sumarização.  

2.1 Métodos de Manipulação 
Podemos identificar, sob as abordagens tecnológicas de 

construção de mapas conceituais, métodos de manipulação 

aplicados ao documento para a extração das informações. Para 

isso, adotamos e estendemos a categorização proposta por [5], de 

modo a sintetizar os métodos linguísticos, estatísticos, 

aprendizagem de máquina, mapeamento de elemento, recuperação 

de elemento e identificação de elemento, os quais serão 

explanados a seguir. 

Métodos linguísticos se baseiam em operações de técnicas 

linguísticas, principalmente por meio de processamento de 

linguagem natural (PLN), que é um campo da ciência da 

computação que utiliza técnica computacional para aprender, 

entender e produzir conteúdo em linguagem humana. O que vem a 

ser uma difícil tarefa, uma vez que deve considerar a variação, 

ambiguidade, interpretação dependente do contexto e análise 

gramatical do texto. 

O tratamento realizado em um texto antes do processamento de 

linguagem natural influencia todo o processo, seja na qualidade 

ou no esforço. Na maioria dos casos é indicada a remoção de 

stopwords, podendo ser acompanhado pela identificação de 

abreviações (representação reduzida de uma palavra), acrônimos 

(sigla formada pelas letras iniciais de palavras sucessivas) e 

entidades (identificação de nomes relacionados a uma pessoa, 

lugar, organização etc.) representadas no texto. 

A variação do texto está relacionada à flexão gramatical de um 

idioma, no que diz respeito à variação de gênero, número, grau, 

tempo, modo e pessoa. Para reduzir a variação podemos utilizar 

técnicas de stemming (reduzir a palavra ao radical sem afixos), de 

lematização (reduzir a palavra a sua forma base reconhecida em 

um dicionário), e a utilização de dicionários léxicos para 

identificar termos similares. 

A ambiguidade se refere à interpretação de palavras ou expressões 

quando estas possuem diversos sentidos. Neste caso, podemos 

observar técnicas de resolução de anáfora (a forma linguística do 

termo não se refere a um conceito, mas a outra forma linguística 

que finalmente se refere a um conceito), de co-referência de 

termos (reconhece a equivalência de termos), e de capitalização de 

termos (atribui capitalização lowercase ou uppercase no texto). 

Na interpretação dependente do contexto, a semântica de uma 

palavra está relacionada ao contexto em que ela está inserida. 

Como podemos observar na palavra “estrela”, pode estar se 

referindo a um objeto astronômico ou a uma pessoa, podendo ser 

um nome ou um verbo, o que só pode ser determinado pelo 

contexto. 

Análises gramaticais são realizadas sobre a função que uma 

palavra exerce em uma oração, seja análise morfológica, sintática 

ou semântica. A análise morfológica considera a palavra em si, no 

que se refere à classe gramatical a que pertence, como substantivo 

e verbo. Considera apenas sua própria estrutura, como por 

exemplo, o etiquetador POS tagger (part of speech), que atribui 

uma etiqueta para cada palavra do texto com sua categoria 

morfológica. O chunk linguístico é uma técnica de análise 

morfológica realizada sobre a sentença de modo a extrair porções 

de palavras que possuem um significado em conjunto, 

denominado sintagma. Todo sintagma contém um núcleo, como 

por exemplo, um verbo (sintagma verbal) ou substantivo 

(sintagma nominal). A análise sintática ou parsing considera a 

função que a palavra desempenha em relação a outros termos da 

oração, considera o agrupamento das palavras, como a definição 

de sujeito e predicado. Nesta etapa a sentença é transformada em 

uma árvore sintática ou parse, onde cada sentença é decomposta 

em nós derivados representando uma unidade de significado. A 

análise semântica associa um significado às estruturas das 

palavras que foram agrupadas na análise sintática, considera o 

significado das palavras, expressões e orações completas. Pode ser 

representada por meio de uma rede semântica ou arvore semântica 

e normalmente estão relacionadas a dicionários de domínio e 

hierarquia de conceitos. 

Para análises gramaticais, torna-se necessário a identificação de 

orações e termos. Técnicas de segmentação de texto são utilizadas 

para prover a divisão do texto puro em sentenças individuais, 

normalmente com a identificação de caracteres finalizadores de 

sentença, ou seja, pontuação. Técnica de tokenização ou análise 

léxica é utilizada para dividir o texto em unidades mínimas, mas 

que exprimam a mesma semântica original. O termo token é 

utilizado para designar essas unidades e são definidos por tokens 

limitadores, como espaço ou pontuação.  

Métodos estatísticos se baseiam em cálculos de medidas 

estatísticas para auxiliar na detecção de conceitos e relações entre 

eles. Dado que o método trabalha apenas com cálculos 

estatísticos, ele não é dependente de um idioma específico. A 

análise estatística de frequência é uma das técnicas mais utilizadas 

para a extração de termos. Para isso é utilizado diferentes fatores 

de ponderação, que em sua maioria atribuem um peso relacionado 

à frequência do termo identificado no documento ou conjunto de 

documentos. Técnicas para a identificação de co-ocorrência de 

termos utilizam análise estatística para identificar a frequência de 

um termo específico no documento.  

Métodos de Aprendizagem de Máquina são baseados no uso de 

algoritmos de aprendizagem que procuram padrões na base de 

conhecimento para auxiliar na detecção de novos conceitos e 

relações entre eles. Algumas das técnicas utilizadas são regras de 

associação, regras fuzzy, algoritmos de classificação, de 

clusterização, de busca, baseado em caso, baseado em raciocínio, 

entre outros. 
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Métodos de Mapeamento de Elemento requer a existência de um 

formalismo no documento, uma vez que realiza análise sobre os 

dados utilizando sua própria estrutura. Assim, os dados e a 

estrutura do documento são definidos por cada autor e 

desconhecidas pelo sistema, sendo necessário mapear a estrutura 

para extrair o dado relacionado e requerido. Esta tarefa requer 

algum esforço, uma vez que a identificação da estrutura nem 

sempre é clara, como observado em arquivos OWL e RDF.  

Métodos de Recuperação de Elemento requer a existência de 

uma estrutura formal previamente conhecida, uma vez que realiza 

a seleção de dados baseado nesta estrutura. Assim, a estrutura é 

conhecida e bem definida e os dados precisam ser apenas 

recuperados, como identificado em thesaurus, mapas conceituais 

e ontologias. 

Métodos de Identificação de Elemento são baseados no uso do 

conhecimento do autor para a identificação de elementos no 

documento. Dada que a estrutura não é conhecida e os dados não 

são definidos, é necessário grande esforço para identificar dentre 

todos os dados do documento, quais deles são conceitos e relações 

relevantes para o domínio [15]. 

2.2 Abordagens Tecnológicas 
No contexto das abordagens tecnológicas direcionadas à 

construção de mapas conceituais, podemos observar alguns 

desafios e deficiências associadas ao mapa gerado. Para nossos 

estudos, estamos interessados em abordagens que adotam mapas 

no estilo novakiano. Ou seja, que considera a questão focal, 

hierarquia, rótulo de elementos, estabelecimento de ligações e de 

cross-link na construção de um mapa conceitual.   

Algumas abordagens utilizam métodos ou apenas linguísticos ou 

apenas estatísticos. Porém, a utilização de métodos apenas 

estatísticos trabalha com dados não tratados, sem análise sintática 

ou semântica, dificultando o reconhecimento de elementos 

relevantes no texto. Métodos apenas linguísticos não conseguem 

representar a completude do domínio, além de que algumas 

abordagens utilizam técnicas fracamente linguísticas realizando a 

análise em nível superficial [10]. A evolução de métodos 

linguísticos, com o reconhecimento de entidade, nomes 

compostos, resolução de anáfora etc., combinados aos métodos 

estatísticos assegurou a identificação de rótulos mais apropriados 

e de elementos mais relevantes ao domínio [2].  

Devido a dificuldade na identificação dos elementos relevantes ao 

domínio, as abordagens lançaram mão de métodos de 

mapeamento e recuperação de elementos, utilizando conjunto de 

documentos [2, 3, 6, 7, 17] e ontologias [6, 20] para esse fim. Em 

cooperação com os métodos anteriores, identificamos a aplicação 

de algoritmos de aprendizagem de máquina para auxiliar e 

aprimorar a identificação dos elementos do domínio [7, 16, 17].  

Sobre os desafios encontrados nas abordagens, podemos 

identificar: 1) a geração de mapas que não seguem as diretrizes 

propostas por Novak principalmente no que se refere à hierarquia 

e a rotulação dos elementos; 2) a dificuldade em identificar 

conceitos pertencentes ao domínio; 3) os obstáculos direcionados 

à identificação de relação no que compete à construção de 

ligações ou rótulo de ligações; e 4) a complexidade em representar 

o contexto de um texto. Tais situações continuam sendo 

desafiadoras para a geração automática de mapas conceituais.    

3. CARACTERIZAÇÃO DO CMBUILDER 
Nesta seção, objetivamos caracterizar uma abordagem tecnológica 

para a geração automática de mapas conceituais direcionadas à 

sumarização de textos que será disponibilizada por meio de uma 

plataforma na condição de serviço. 

Serviços básicos de edição, gerenciamento e manipulação de 

mapas conceituais estarão disponíveis para qualquer pessoa no 

mundo através dessa plataforma de serviços. Neste contexto, o 

presente estudo objetiva viabilizar um novo serviço nesta 

plataforma, o CMBuilder. Uma das características fundamentais 

da arquitetura a ser utilizada, conhecido como SOA (Service 

Oriented Architecture), é a sua capacidade para promover a 

integração. Isto significa que novos serviços que ampliem a 

funcionalidade dos serviços oferecidos pela plataforma, podem ser 

desenvolvidos e disponibilizados por qualquer pessoa, em 

qualquer lugar do mundo.  

Sob uma diferente perspectiva da apresentada por [13] e com base 

nos estudos realizados em revisões bibliográficas da área, 

identificamos quatro questões de interesse que devem ser 

analisadas durante o processo de construção de um mapa 

conceitual. Tais questões podem ser entendidas como as etapas 

para um processo de geração de mapas conceituais a partir de 

textos, apresentado na Figura 1. 

 
Figura 1.  Processo para Geração de Mapas Conceituais. 

Consideramos que um processo de construção automática de 

mapas conceituais deve abranger quatro etapas: 1) a Definição da 
Fonte de Dados, a partir da qual determinará o método de 

manipulação a ser utilizado na extração da informação e 

influenciará em todas as etapas subsequentes; 2) a Identificação 
do Domínio, uma das etapas mais custosas e fundamentais para a 

identificação de conceitos relevantes ao domínio do texto; 3) a 

Identificação de Elementos, conceituada como o núcleo do 

processo, que faz uso das etapas anteriores para identificar 

conceitos e relações; e 4) a Visualização do Mapa, que especifica 

o posicionamento gráfico das proposições no mapa conceitual.  

Assim sendo, o processo proposto inicia com a definição da fonte 

de dados, de modo a caracterizar um documento D. Um 

documento pode ser definido pelo conjunto D = {k1, ..., kn}, onde 

D é um texto escrito e k o conjunto de termos do documento. 

Sobre o documento D é realizada a etapa de Identificação de 

Domínio para a descoberta de um domínio Ω. De modo que o 

domínio Ω é definido a partir do documento D e rotulado por um 

de seus termos k. Dado que D ⊂ Ω e Ω = {d1, ..., dn}. Na etapa de 

Identificação de Elementos, o documento D é processado para 

extrair conceitos Cn, onde Cn = {c1, ..., cn} e Cn ⊂ D ⊂ Ω e extrair 

relações Rn, onde Rn =  {r1, ..., rn} e Rn ⊂ D ⊂ Ω. Para cada tripla 

de conceito-relação-conceito é definida uma proposição P, sendo 

P = C ∪ R ∪ C. Na etapa de visualização gráfica, para cada 

proposição P é atribuída uma topologia T, onde P = {Cn, Rn, T} 

de modo a garantir a organização dos elementos no mapa de 

acordo com a estratégia de aprendizagem. Ou seja, um mapa CM 

é definido por um conjunto de proposições P, onde CM = {p1, ..., 

pn}.  
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Consideramos que as etapas propostas por [13] estão embutidas 

nas duas últimas etapas do processo apresentado. Atribuímos as 

responsabilidades da identificação à etapa de identificação de 

elementos e da organização gráfica, à etapa de visualização do 

mapa. Tais etapas serão explanadas nas seções subsequentes. 

3.1 Definição da Fonte de Dados 
Entendemos por fonte de dados, o documento de informação 

utilizado para extrair o conhecimento de um domínio em forma de 

conceitos e proposições. Segundo a estrutura lógica presente na 

fonte de dados, observamos que a maioria das abordagens utiliza 

fontes não estruturadas, ou seja, apresenta nenhuma estrutura de 

representação e geralmente é identificada na forma de texto livre. 

Nesse sentido, podemos observar três grupos de fonte de dados 

não estruturadas: 1) pequena: utiliza pequeno conteúdo de dados, 

limitado a poucas palavras, como resumo e abstract [3, 14]. 

Textos pequenos considera que a maior parte da informação 

representada no texto está relacionada a conceito relevante; 2) 

regular: utiliza conteúdo contendo poucas páginas de dados, nem 

fonte de dados pequena e nem longa, como artigos acadêmicos, 

relatórios, textos jornalísticos etc.; e 3) longa: utiliza conteúdo de 

dados extensos, com muitas páginas, como teses e dissertações. 

Textos longos considera que é possível identificar a relevância do 

conceito contrastando estatisticamente com todo o conteúdo.  

Algumas abordagens adotam outras estruturas de fonte de dados, 

de modo a fazer uso dessa estrutura para facilitar a identificação e 

a extração da informação. Observamos abordagens que adotam 

fontes estruturadas, ou seja, que apresentam uma estrutura de 

representação ou esquema previamente definido e homogêneo, 

como thesaurus, mapas conceituais [12] e ontologias [6, 20]. Ou 

ainda, abordagens que adotam fontes semiestruturadas, ou seja, 

que apresentam um esquema de representação definido pelo 

próprio autor da fonte, que embora possa ter alguma estrutura, ela 

não é rígida, regular ou completa, como arquivos OWL [4] ou 

RDF [9].  

A qualidade da fonte de dados utilizada está relacionada à 

qualidade do mapa construído, uma vez que textos com 

informações incoerentes ou gramaticalmente fracos podem 

apresentar mapas incoerentes e de baixo nível.  

A quantidade de documentos adotada na fonte de dados interfere 

no objetivo e no processo de construção do mapa. De modo que 

abordagens, ao utilizar um conjunto de documentos como fonte de 

dados, espera representar o conhecimento contido nesse conjunto 

de documentos, no sentido de domínio [2, 3, 6, 7, 17]. Ao passo 

que a utilização de um único documento, objetiva representar o 

conhecimento daquele documento em específico, no sentido do 

autor.  

A respeito das questões direcionadas à Fonte de Dados, a 

abordagem é caracterizada pela utilização de textos não 

estruturados em língua portuguesa do Brasil, cuja origem sejam 

artigos acadêmicos de tamanho regular. Por se tratar de textos 

acadêmicos, a linguagem é formal e a qualidade do texto é 

assegurada pela publicação. A fonte de dados será limitada a um 

único documento, uma vez que o objetivo da abordagem é a 

representação do conhecimento extraído do texto na forma de 

sumarização. 

3.2 Identificação do Domínio 
Consideramos que um dos desafios para a construção automática 

de mapas conceituais a partir de textos é a descoberta do domínio, 

seja ela do domínio do texto ou dos conceitos pertencentes a um 

domínio. Para minimizar os esforços pertinentes à essa questão, as 

abordagens têm utilizado o autor do mapa para identificar o 

domínio da fonte de dados. Neste contexto, observamos a 

utilização de ontologias [4, 19], de mapas [12, 15], lista de 

conceitos [3] ou ainda um conjunto de documentos [2, 17]. 

Embora as técnicas apresentadas sejam satisfatórias, é possível 

identificar algumas limitações. No que se refere à ontologia, ela é 

dependente de um consenso entre especialistas da área para sua 

elaboração, o que requer certo tempo e esforço. Além disso, na 

maioria das vezes, a ontologia é precária e não consegue 

representar toda a extensão de um domínio, uma vez que o 

surgimento de novos domínios e novas informações é constante. 

No que se refere aos mapas e lista de conceitos, o sucesso dessa 

técnica é totalmente dependente do conhecimento do próprio 

autor, podendo ser positivo ou negativo. No que se refere ao 

conjunto de documentos, este conjunto representa o conhecimento 

comum de textos sobre o domínio. 

Portanto, apresentamos, a seguir, as propostas adotadas para a 

Identificação do Domínio no que se refere ao domínio do texto e 

dos elementos. 

Para a Identificação do Domínio do Texto, a abordagem propõe 

a utilização associada de técnicas de aprendizado supervisionado 

de clusterização e classificação, levando em consideração os 

estudos realizados por [8]. O processo é dividido em duas etapas: 

1) Identificação de um Cluster: identificar entre os clusters 

existentes ou definir um novo cluster onde o texto de entrada 

possa ser incorporado. Essa etapa está interessada em agrupar 

textos semelhantes, que pertençam a um mesmo domínio, sem se 

preocupar qual é o domínio; 2) Definição de um Rótulo: uma vez 

que os textos estão agrupados em clusters apropriados, esta etapa 

está interessada em atribuir uma classe ou rótulo para os textos 

dos clusters envolvidos. Para isso, adotamos a classificação 

multilabel, ou seja, uma mesma classe pode ser interpretada ou 

nomeada por um ou mais rótulos. 

A etapa de Identificação de um Cluster inicia com o recebimento 

do texto de entrada e termina quando um cluster é identificado. O 

texto de entrada é transformado em representação vetorial. Por 

meio de um processo de classificação é calculado a similaridade 

dessa representação com o centroide dos clusters existentes. Caso 

a similaridade seja baixa, será criado um novo cluster contendo 

inicialmente apenas o texto de entrada. Caso contrário, será 

identificado o cluster com maior similaridade e apresentado ao 

usuário os dois documentos mais dissimilares pertencentes a este 

cluster. Com o auxílio do usuário, é definido se os dois 

documentos dissimilares pertencem ao mesmo domínio. Caso sim, 

então o cluster está identificado. Caso não, o cluster é 

clusterizado e o processo é repetido até que os clusters em 

questão sejam homogêneos na visão do usuário. 

A etapa de Definição de um Rótulo inicia quando o cluster foi 

identificado e termina quando as classes são definidas. Dada que a 

definição da classe é a definição do domínio e que todo cluster é 

associado a uma classe multilabel. Fazendo uso dos clusters 

identificados na etapa anterior, é apresentado ao usuário uma 

sugestão de rótulos que foram associadas ao cluster em outros 

processos, tendo como base a definição realizada por usuários 

anteriores. Caso o usuário aceite um dos rótulos sugeridos, então 

o rótulo do cluster está definido. Caso contrário, será realizado 

processamento estatístico sobre o cluster para extrair o conceito 

mais relevante como sugestão para um novo rótulo. Caso o rótulo 

sugerido seja aceito pelo usuário, a classe está definida. Caso não, 
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o processo será repetido até que um rótulo, aceito pelo usuário, 

seja definido e adicionado a classe. 

Para a Identificação dos Elementos Pertencentes a um 
Domínio, a abordagem propõe a utilização de um thesaurus de 

domínio progressivo. O thesaurus é utilizado para construir um 

vocabulário conceitual sobre um domínio definido, atuando em 

dois estados: 1) Setter: quando os elementos extraídos da fonte de 

dados são adicionados ou modificados no thesaurus ao seu 

domínio identificado. Seguindo o processo estatístico, é atribuído 

um peso a cada elemento de acordo com sua frequência na fonte 

de dados e no domínio. 2) Getter: quando, no processo de 

Identificação de Elementos, se faz uso do thesaurus do domínio 

para auxiliar a identificação de elementos relevantes.  

Inicialmente, as técnicas propostas para a identificação de 

domínio não serão muito efetivas. No entanto, à medida que 

novos textos forem processados, os clusters e as classes serão 

melhor identificados e o thesaurus se expandirá de forma 

progressiva, de modo a resultar em uma espécie de ontologia de 

domínios.  

3.3 Identificação dos Elementos 
Entendemos por elemento todos os componentes, conceitos e 

relações, que fazem parte de um mapa conceitual. O sucesso na 

identificação dos elementos é dependente dos métodos de 

manipulação e técnicas utilizadas (Seção 2), incluindo a 

identificação do rótulo e a relação entre os elementos.  

Embora essas técnicas sejam muito utilizadas e possam ser usadas 

em conjunto, cada abordagem possui sua particularidade. Neste 

sentido, observamos abordagens que atribuem rótulos extensos, 

sem concordância ou incompletos [10, 26]. Ou ainda, abordagens 

que não conseguem criar relações entre alguns conceitos [10, 23], 

que não definem as frases de ligação [2, 3] ou utilizam frases de 

ligação pré-definidas [6, 16].   

Segundo as questões direcionadas à Identificação dos Elementos, 

definimos que rótulos em conceitos são formados por substantivos 

e em frases de ligação são formados por verbo. Além disso, nossa 

abordagem adota método de manipulação linguístico, estatístico, 

aprendizagem de máquina e recuperação de elementos.  

O processo é dividido em 12 etapas, iniciando na etapa de 

Preparação com o recebimento da fonte de dados e finalizando na 

etapa de Ranking e Sumarização com a construção de 

proposições, na forma de conceito-relação-conceito. Cada uma 

das etapas é sintetizada a seguir.  

A etapa de 1) Preparação é responsável por disponibilizar todos 

os recursos necessários à realização do processo. Neste caso, a 

definição de lista de stopwords e termos conectores. A etapa de 2) 

Normalização do Texto altera a fonte de dados de modo que a 

deixe mais inteligível para a extração de informação. Para isso, 

serão utilizadas as atividades para a) eliminar marcadores de 

formatação, tags e estilo de fonte; b) atribuir capitalização 

lowercase; c) remover caracteres especiais; d) remover stopwords; 

e) mapear acrônimos; f) mapear abreviações; g) reconhecer 

entidades; e h) identificar termos compostos.   

As etapas de 3) Tokenização e 4) Análise Morfológica são 

realizadas em paralelo, com foco nos substantivos e verbos. As 

etapas de 5) Segmentação do Texto e 6) Análise Sintática são 

realizadas em paralelo, com foco nas sentenças do texto. Em 

nosso caso, estamos interessados em sujeito e predicado verbal. A 

7) Análise Semântica é utilizada para identificar certas categorias 

de palavras e o objetivo da sentença que não foram processadas 

pela analise morfológica e sintática. Para isso é utilizado um 

dicionário léxico de língua portuguesa. A etapa de 8) 

Normalização do Token propõe uma aproximação de termos, 

utilizando a aproximação de sinônimos, lematização, resolução de 

anáfora e co-referência de termos.  

A etapa de 9) Identificação de Conceitos objetiva selecionar 

termos candidatos à construção de conceitos no mapa. A seleção é 

realizada por meio do peso atribuído à análise de frequência do 

termo no texto com o auxilio do thesaurus. A seleção é realizada 

considerando termos nomeados como substantivo e como sujeito, 

levando como base a identificação proposta por [17]. 

Posteriormente, na etapa de 10) Identificação de Relações é 

selecionado um termo capaz de relacionar dois conceitos 

identificados. A seleção é realizada considerando termos 

nomeados como verbo e como predicado verbal, levando como 

base a identificação proposta por [17]. A etapa de 11) Rotulação 
de Elementos será definida a partir da etapa de normalização de 

token, de modo a prevalecer os menores rótulos bem como os 

adotados pelo texto original.  

A etapa de 12) Ranking e Sumarização é responsável por reduzir 

os elementos identificados definindo os mais relevantes ao 

domínio, usando da análise de frequência do termo no texto e no 

domínio, com o auxílio do thesaurus. 

3.4 Visualização do Mapa 
A visualização do mapa está direcionada em representar em uma 

interface gráfica a estrutura dos conceitos e relações identificados 

na etapa de Identificação de Elementos. Neste caso, observamos 

que muitas abordagens não se interessam pela visualização do 

mapa e utilizam ferramentas de terceiros para esses fins [1, 2, 3, 

10, 11, 12, 17]. Todavia, algumas abordagens desenvolvem sua 

própria interface de visualização, incluindo funcionalidades que 

facilitam o aprendizado, como uma lista das ocorrências do 

conceito no contexto [16], a visualização parcial do mapa sob a 

perspectiva de um conceito [7] ou a visualização do caminho de 

um conceito específico até a questão focal [6]. 

Seguindo as questões direcionadas à Visualização do Mapa, 

nossa abordagem é caracterizada pela elaboração de uma interface 

própria para a visualização do mapa conceitual, incluindo 

funcionalidades para apresentar a hierarquia dos conceitos e 

identificar os conceitos subsunçores para o aprendizado. Dado 

que a abordagem se direciona à sumarização de um texto, na 

maioria das vezes desconhecido pelo estudante, consideramos que 

a identificação desses elementos é fundamental para a 

compreensão e assimilação do conhecimento.   

A identificação dos conceitos subsunçores é realizada por meio de 

uma análise gráfica sobre a topologia do mapa gerado. Regras de 

inferência serão aplicadas sobre a topologia seguindo os estudos 

realizados por [1].  

4. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
Sobre as questões de interesse analisadas, percebemos que as 

abordagens para a construção automática de mapas conceituais 

direcionam suas pesquisas à etapa de identificação de elementos. 

No entanto, consideramos que as etapas subjacentes são 

fundamentais para a aplicação, melhoria e generalidade de todo o 

processo. O processo proposto foi aplicado para o 

desenvolvimento de uma nova abordagem, o CMBuilder. Além 

deste, podemos listar outras características que diferem a 

abordagem apresentada das demais. 
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Nossa abordagem é desenvolvida seguindo a arquitetura web 

service, de modo a disponibilizar o acesso público ao serviço de 

geração automática de mapas conceituais por meio da internet, 

bem como possibilitar a extensão e incorporação deste serviço por 

outros desenvolvedores quaisquer. Embora esta arquitetura seja 

atualmente muito utilizada, ela não é adotada na maioria das 

abordagens, observado apenas em [11]. 

Nossa abordagem está direcionada à sumarização de textos, uma 

vez que pretende representar o conhecimento incorporado na 

fonte de dados, restrita a artigos acadêmicos. Entretanto, a maioria 

das abordagens não representa o conhecimento expresso em um 

texto, mas sim de um domínio ou conjunto de documentos. 

Nossa abordagem apresenta, baseada em estudos da área de 

recuperação de informação, uma nova técnica para a identificação 

do domínio. Visto que as abordagens utilizam ontologias, mapas 

ou conjunto de documentos para esse fim, propomos a utilização 

de técnicas de clusterização e classificação associada a um 

thesaurus para garantir a identificação do domínio e de elementos 

pertencentes ao domínio. Enfatizamos que a técnica proposta não 

é dependente de um único domínio e está em constante progresso. 

Na identificação de elementos, nossa abordagem realiza um 

processamento profundo para a análise dos elementos do texto, 

uma vez que está interessada na precisão da identificação e não no 

tempo e esforço de processamento.  

No que tange à visualização do mapa, a abordagem propõe a 

representação do mapa conceitual direcionada a uma nova 

perspectiva, à hierarquia de conceitos e à identificação de 

subsunçores. Embora algumas abordagens se preocupem com a 

organização gráfica do mapa relacionada à aprendizagem, 

propomos uma nova visualização para apoiar a aprendizagem 

associada à sumarização de textos. 

Assim, podemos concluir que o desenvolvimento de abordagens 

tecnológicas para a construção automática de mapas conceituais a 

partir de textos tem apresentado resultados promissores, embora 

ainda não esteja satisfatoriamente resolvido, se comparado com 

mapas construídos manualmente por humanos.  

Com o objetivo de contribuir nos esforços direcionados a essa 

questão, este trabalho apresenta hipóteses que deverão ser 

validadas (ou não) por trabalhos futuros. Tais trabalhos estão 

direcionados à implementação do serviço CMBuilder adotando o 

processo de construção proposto, bem como a definição de 

ferramentas tecnológicas para sua elaboração e a realização de 

casos de uso para a análise da abordagem e do processo. 
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ABSTRACT 
This paper presents a Web system developed for the teaching of 

mathematics at APAE. The activities contained in the system were 

implemented dynamically and can be created by teachers of the 

institution without dependence on a specialized professional 

computing. Thus the institution's teachers can continue on what is 

learned in the classroom in the computer lab. The results are 

positive and show the importance of having such work in APAEs 

to assist in teaching / learning. 

RESUMO 
Este artigo apresenta um software educacional desenvolvido para 

o ensino de matemática em uma APAE. As atividades contidas no 

sistema foram implementadas de forma dinâmica e podem ser 

criadas pelos professores da instituição sem a dependência de um 

profissional especializado em computação. Assim os professores 

da instituição podem dar continuidade no que é aprendido em sala 

de aula no laboratório de informática. Os resultados são positivos 

e mostram a importância de se ter trabalhos desse tipo nas APAEs 

para auxiliar no ensino/aprendizagem. 

Termos Gerais 
Matemática, software educativo, APAE. 

Keywords 
Matemática, software educativo, APAE. 

1. INTRODUÇÃO 
A educação matemática é vista como um elemento importante na 

construção da cidadania. Segundo [1] a habilidade de resolver 

problemas cotidianos com o auxílio da matemática aumenta o 

desenvolvimento potencial em termos de inteligência e cognição. 

Além destes benefícios, [2] cita que estas competências quando 

trabalhadas de maneira adequada influenciam a vida adulta em 

empregos, salários e até mesmo na comunicação social entre 

outros indivíduos. 

Na Educação Especial, [3] e [4] destacam a carência de trabalhos 

que discutem a “educação matemática” como instrumentos 

necessários à integração social do portador de necessidades 

especiais. De acordo com [5], são classificados como portadores 

de  

 

necessidades especiais aqueles indivíduos que precisam de 

atenção diferenciada por apresentarem dificuldades acentuadas na 

aprendizagem.  

O ensino da matemática nesse contexto, na maioria dos casos, se 

restringe ao uso de regras mecânicas, limitando-se à aplicação de 

fórmulas e à memorização de elementos básicos, sem a 

compreensão de conceitos nem o estabelecimento de relações 

entre Matemática Escola e a Matemática Vida [6]. 

Diante desses problemas, surge a necessidade de novas práticas 

pedagógicas, como o uso de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC), que atuem de forma positiva no processo de 

ensino/aprendizagem. Segundo [7] o uso de TICs no contexto 

educacional vem provocando alterações nas relações entre as 

competências intelectuais e o conhecimento, gerando assim 

mudanças de paradigmas na aprendizagem. Essas tecnologias 

quando utilizadas em sala de aula proporcionam aos alunos 

momentos de investigação e discussão que os auxiliam na 

resolução de problemas e no desenvolvimento da capacidade 

intelectual.  

No que diz respeito aos alunos com necessidades especiais, este 

recurso é em geral usado como um elemento motivador para 

auxiliar no desenvolvimento da autoconfiança do aluno e 

estimular seu interesse/empenho na resolução de tarefas [8]. 

Uma pesquisa realizada por professores da presente universidade 

dentro de instituições filantrópicas, como a Associação de Pais e 

Amigos de Excepcionais (APAE) da região mostrou que o uso de 

TICs para o ensino de matemática ainda é caracterizado como um 

desafio. Observou-se que em geral os laboratórios de informática 

dessas instituições acabam sendo subutilizados devido a carência 

de softwares educacionais que possam ser adaptados às 

necessidades individuais de cada aluno.  

Nesse contexto,  o presente artigo tem como objetivo apresentar 

“Matemática na Web”, um software educacional voltado para o 

ensino de conceitos básicos da matemática (reconhecimento de 

números: cardinais, ordinais, pares/ímpares, dentre outros; 

operações fundamentais da matemática: soma, subtração, horas, 

dentre outros) e que permite que os professores da instituição 

criem atividades de acordo com as necessidades individuais de 

seus alunos sem a dependência de um profissional da área de 

tecnologia da informação (TI). Além disso, a aplicação também 
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permite o monitoramento contínuo das atividades desenvolvidas 

pelo aluno por meio de gráficos estatísticos. 

O presente artigo foi organizado da seguinte forma: na Seção 2 

são apresentados alguns trabalhos relacionados sobre o uso de 

sistemas educacionais para o ensino de matemática.  A Seção 3 

apresenta o software educacional “Matemática na Web” bem 

como os materiais e métodos usados para seu desenvolvimento. A 

Seção 4 apresenta e discute os resultados obtidos. Finalmente na 

Seção 5 são apresentadas as conclusões seguidas das Referências 

utilizadas neste trabalho. 

 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 
Diversas pesquisas têm sido promovidas com foco em TICs para 

ensino/aprendizagem em matemática. A maioria dos trabalhos tem 

como foco jogos educativos e objetos de aprendizagem. 

[9] apresentam os resultados da aplicação de um jogo educativo 

no ensino aprendizagem de álgebra elementar. Segundo os 

autores, os resultados foram expressivos, indicando a importância 

do uso de jogos no desenvolvimento do raciocínio algébrico. [10] 

também desenvolveram um jogo educativo para ensino de 

matemática, mas com o propósito de auxiliar no processo de 

ensino aprendizagem de conjuntos numéricos desde o quarto ciclo 

do ensino fundamental até o ensino médio. 

O foco do jogo educacional mostrado em [11] é para exercitar os 

conceitos de adição e subtração em crianças, entre 7 e 9 anos. Os 

autores apresentaram resultados positivos e mostraram que o jogo 

foi bem recebido pelas crianças que se sentiram motivadas em 

calcular. 

[12] também tinha como conceito da matemática, as operações 

básicas. A diferença é que ao invés de jogos digitais, os autores 

desenvolveram o BEM (Blind, Education and Mathematics), um 

objeto de aprendizagem (OA) do tipo jogo eletrônico para 

crianças deficiente visuais e videntes. Os autores mostraram que o 

OA representa uma opção satisfatória para pontencializar a 

aprendizagem, o raciocínio lógico, a motivação do estudante, as 

habilidades computacionais e que contribui para uma educação 

inclusiva. 

[13] descreveram uma experiência com um software educacional, 

no ensino da adição a alunos de 1ª série do Ensino Fundamental. 

Dos três alunos selecionados para participar da pesquisa, um 

interrompeu sua participação. Os outros dois que completaram o 

programa, tiveram resultados significativos de desempenho. [14] 

desenvolveram uma aplicação Web para auxiliar no ensino da 

Matemática para alunos do ensino fundamental. Tal aplicação é 

direcionada para o treinamento dos conceitos de matemática e está 

implementada com conceitos de Gamification. 

Percebe-se que na maioria dos casos os sistemas são 

desenvolvidos para um conceito específico da matemática como 

função, adição, geometria, entre outros. O diferencial do 

“Matemática na Web” é o fato de possuir diversas atividades para 

conceitos diferentes da matemática e possibilitar os professores 

criarem novas atividades ao sistema, deixando-o mais flexível. 

Uma outra característica é o fato de estar adaptado aos padrões de 

acessibilidade normalizadas pela agência World Wide Web 

Consirtium (W3C), uma organização internacional que rege 

diretrizes de acessibilidade Web por meio da Web Acessibility 

Iniciative (WAI). 

3. SOFTWARE EDUCACIONAL 
“MATEMÁTICA NA WEB” 
 

O software educacional “Matemática na Web” consiste em uma 

aplicação Web. O modelo de desenvolvimento foi dividido em 4 

(quatro) etapas: (1) Planejamento; (2) Análise e Modelagem; (3) 

Implementação; e (4) Testes. 

3.1 Planejamento 
Esta pesquisa teve início em fevereiro de 2013 a partir de uma 

parceria estabelecida entre a Universidade Federal de Viçosa 

campus Rio Paranaíba e a APAE do município. Inicialmente 

foram realizadas entrevistas e reuniões com os educadores da 

instituição no intuito de obter informações sobre os alunos (e.g., 

idade, sexo, tipo de deficiência) e sobre o conteúdo da matemática 

trabalhado com os alunos em sala de aula e no laboratório de 

informática. 

Como resultado das entrevistas observou-se que todos os alunos 

da instituição possuem aulas de matemática diariamente e a 

maioria com dificuldades no aprendizado da disciplina. Além 

disso, constatou-se que há heterogeneidade das turmas no que diz 

respeito a idade, sexo e nível de aprendizagem dos alunos.   

Em relação as aulas de laboratório de informática, verificou-se 

que embora o conteúdo trabalhado com os alunos tenha o objetivo 

educacional, este conteúdo não possuía relação com o que era 

trabalhado em sala de aula. De acordo com os professores isso 

ocorria devido a fatores como: (1) heterogeneidade das turmas em 

relação ao nível de aprendizado, ou seja, alunos em diferentes 

níveis de conhecimento do conteúdo que vão do básico, médio ao 

avançado; e (2) falta de material didático como softwares 

educacionais que possam ser adaptados às necessidades dos 

alunos. 

A partir das informações coletadas foi possível elaborar a 

estrutura geral do software educativo “Matemática na Web”. A 

estrutura geral foi dividida em dois módulos principais: 

Atividades Matemáticas e “Gerenciador de Conteúdo” como 

mostrado na Figura 1 

 
Figura 1.  Estrutura geral do software educativo “Matemática 

na Web”. 
 

O módulo “Gerenciador de Conteúdo” é dividido em três sub-

módulos: (1) Gerenciador de Alunos; (2) Gerenciador de 

Atividades; e (3) Gerenciador de Estatísticas.  
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O sub-módulo Gerenciador de Alunos possibilita ao 

professor/administrador cadastrar, alterar e remover os alunos (as) 

do sistema, limitar quais os tipos de atividades que os alunos 

podem realizar em um determinado momento (opção por aluno) e 

alterar o nível de dificuldade das atividades (opção por aluno). 

O sub-módulo Gerenciador de Atividades possibilita a inserção, 

alteração, exclusão de atividades e a definição de níveis de 

complexidade das mesmas. Estes níveis estão relacionados ao 

grau de dificuldade dos alunos para resolução das atividades (e.g. 

Para as atividades de reconhecimento de número, um nível de 

dificuldade seria números de 0 a 10 e outro nível seria números de 

10 a 50). Dessa forma, se o aluno erra repetidamente alguma 

atividade, o sistema automaticamente altera a atividade para um 

nível de complexidade mais fácil. Essa funcionalidade tem o 

propósito de manter os alunos motivados. Caso ocorra o inverso, 

ou seja, os alunos tenham altas de acertos, o sistema 

automaticamente aumenta o nível de dificuldade da atividade 

gradualmente, instigando o aprendizado do (a) aluno (a). Os 

limites numéricos das atividades também são definidos neste 

gerenciador (e.g. multiplicação de números de 10 até 30). 

No sub-módulo Gerenciador de Estatísticas, o professor pode 

acessar gráficos e análises estatísticas com o desempenho dos 

alunos (erros e acertos). 

O módulo de “Atividades Matemáticas” contém as atividades 

matemáticas divididas em: (1) Reconhecimento de números 

cardinais, ordinais, pares, ímpares, sucessores e antecessores; (2) 

Horas (3) Operações fundamentais da matemática de soma, 

subtração, multiplicação e divisão; (4) Reconhecimento das 

estruturas de operação da divisão (quociente, resto, divisor e 

dividendo); e (5) Problemas matemáticos (questões matemáticas 

no formato de problemas elaborados pelos professores da APAE). 

O Aluno, ao se identificar no sistema, terá acesso apenas às 

atividades matemáticas que foram liberadas para ele. O 

professor/administrador, ao se identificar no sistema, terá acesso 

ao módulo de gerenciador de conteúdo e poderá gerenciar todos 

os alunos e todas as atividades do sistema. 

Todos os dados do software são armazenados em um Sistema 

Gerenciador de Banco de Dados e gerenciados pelo sistema. 

3.2 Análise e modelagem 
Nesta etapa foram realizadas reuniões quinzenais, durante os seis 

primeiros meses do projeto, com os responsáveis e professores da 

instituição APAE, para análise das funcionalidades a serem 

oferecidas. Nas reuniões discutiam-se o que estava sendo feito e 

se havia necessidade de alteração dos requisitos com base no que 

já havia sido desenvolvido. 

A documentação do software educativo foi elaborada com base 

nas informações coletadas e foi utilizada a Unified Modeling 

Language - UML [15] para o desenvolvimento da modelagem. 

3.3 Implementação 
Para implementação do software educativo “Matemática na Web” 

foram utilizadas as linguagens HTML5, CSS3, JavaScript, PHP e 

o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) MySQL.  

A aplicação não utiliza inteligência artificial, todo conteúdo é 

armazenado em banco de dados em tabelas preterminadas. 

A interface do sistema segue a estrutura apresentada anteriormente 

na Figura 1 e é dividida em: (1) Interface de Apresentação; (2) 

Interface do Administrador; e (3) Interface do Aluno. Todas as 

interfaces foram desenvolvidas seguindo os padrões de 

acessibilidade normalizados pela agência normalizadas pela 

agência World Wide Web Consirtium (W3C) por meio da Web 

Acessibility Iniciative (WAI). 

A Interface de Apresentação é a página inicial do software com 

informações do projeto, da instituição, ajuda para uso do sistema e 

tela de login. 

A Interface Administrador está relacionada com o módulo 

Professor/ Administrador da estrutura geral do software. Esta 

interface é restrita aos funcionários/professores da APAE 

cadastrados no sistema. Nesta interface, mostrada na Figura 2, é 

possível fazer o gerenciamento das atividades matemáticas, o 

gerenciamento dos alunos e acessar os gráficos e análises 

estatísticas dos alunos (acertos e erros).  

 
Figura 2.  Página da interface do administrador (Gerenciador 

de Conteúdo). 
 

A Interface do Aluno é restrita aos alunos cadastrados no sistema 

pelo administrador. Ao se identificar no sistema, o aluno terá 

acesso apenas às atividades liberadas pelo administrador, como 

mostrado na Figura 3. O administrador libera as atividades 

individualmente para cada aluno. Essa é uma forma de 

personalizar o software de acordo com a necessidade de cada 

aluno. 

Quando o aluno for realizar a primeira atividade, ele irá visualizar 

uma animação enfatizando os passos a serem executados para a 

realização das mesmas. 

Os alunos também possuem um esquema de pontos para cada 

atividade realizada. Quando há um aumento dos pontos, aparece 

uma animação da cesta se expandindo, no qual o aluno consegue 

visualizar que houve acréscimo dos pontos. 

 
Figura 3.  Exemplo de uma página da interface aluno 

(atividades matemáticas) para um aluno chamado Teste. 
 

Cada exercício possui um texto descritivo e o seu áudio 

correspondente, visto que alguns alunos não conseguem fazer a 

leitura das atividades. A Figura 4 apresenta um exemplo de 

atividade de operações matemáticas. No lado direito é mostrada a 

operação matemática (neste caso, soma) e no lado esquerdo é 
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apresentada as opções de resposta. O aluno deve marcar uma 

opção. 

 
Figura 4.  Exemplo de uma atividade de operações 

matemáticas. 
 

Quando o aluno acerta, uma animação acontece dizendo um dos 

áudios de parabéns existentes no banco de dados. O áudio é 

escolhido aleatoriamente entre os áudios cadastrados no banco de 

dados.  

Quando o aluno erra, um áudio (cadastrado no banco de dados) é 

reproduzido aleatoriamente. Todos os áudios armazenados 

utilizam mensagem de incentivo e pede que o aluno tente 

novamente. Após o erro, o sistema exibe uma nova atividade. Isto 

foi implementado para evitar que os alunos acertem via tentativa e 

erro.  

A nova atividade apresentada para o aluno depende da taxa de 

erros que o sistema tolera, taxa, esta, definida pelo administrador. 

Por exemplo, se a taxa de erro definida pelo administrador for 3 

(três). Quando o aluno errar 3 (três) vezes consecutivas o sistema, 

automaticamente, diminui o nível de dificuldades das questões 

para aquele aluno específico. Isso quer dizer que na quarta vez 

será mostrado para o aluno uma atividade com um nível de 

dificuldade menor o que proporcionará, na maioria dos casos, um 

acerto por parte do aluno. 

Essa função foi implementada como forma de incentivar os 

alunos, pois ao errar inúmeras vezes, percebemos que os alunos 

ficavam desmotivados, pois eles queriam ouvir “Parabéns!” e 

muitos desistiam e não queriam mais usar o sistema, pois só 

erravam. Ao implementar as taxas de erros, percebemos que 

mesmo errando algumas vezes, quando o sistema muda para o 

nível mais fácil (automaticamente), eles começam a acertar e 

consequentemente assimilar os conceitos e melhorar o 

desempenho. 

3.4 Teste 
Os testes executados para validação do software educativo 

“Matemática na Web” foram realizados em duas turmas do ensino 

fundamental da APAE do município de Rio Paranaíba - MG, 

totalizando 27 alunos. A média de idade dos alunos é de 10 anos e 

todos apresentam algum grau de deficiência intelectual.  

Segundo [16] deficiência intelectual é uma pessoa que tem 

funcionamento intelectual inferior à média, com manifestações 

antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais 

áreas de habilidades adaptativas, como: comunicação, cuidado 

pessoal, habilidades sociais, utilização de recursos da 

comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e 

trabalho.  

A seleção dos alunos foi realizada pela psicóloga e pela 

coordenadora pedagógica da APAE do município trabalhado, o 

critério de seleção utilizado foi a faixa etária (entre 9 e 12 anos). 

Os testes foram realizados de 2 (duas) maneiras: (1) no papel; e 

(2) no computador com o “Matemática na Web”. Ambos os testes 

tinham o mesmo nível de dificuldade, mas com questões 

diferentes e teve duração de 1 (uma) hora cada um deles. Ambos 

os testes foram aplicados com os mesmos alunos, não teve grupo 

de controle. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Durante a realização do projeto foi possível identificar os 

diferentes níveis de aprendizagem na APAE do município de Rio 

Paranaíba-MG.  

Entre todos os alunos, foi identificado que 85% reconhecem 

números. No entanto, este valor é restrito ao período de tempo em 

que os estudantes estão em aula, e vale ainda ressaltar que esses 

85% contam os números com ressalvas, no qual conseguem 

identificar o número e dizem o seu nome correto. Quando tentam 

fazer a contagem da quantidade de elementos ocorre confusão 

com a ordem que deve ser seguida, fato esse observado por 

professores e confirmado na fase de análise dos testes realizados 

com alguns alunos. 

De acordo com relatos dos professores da APAE, após as férias, 

alguns alunos acabam esquecendo o que foi aprendido durante 

todo o período de ensino visto no semestre anterior, sendo 

necessário o reaprendizado constante através de repetições, o que 

enfatiza a importância do uso de um software educativo na 

instituição para auxiliar no tanto no aprendizado quanto no 

reaprendizado.  

Devido a este processo de reaprendizado repetitivo dos alunos, o 

índice de alunos que não conseguem fazer operações básicas de 

adição e subtração torna-se alto chegando a 31%. E esse número 

diminui quando se fala em multiplicação e divisão. 

Os testes, referente ao software educativo “Matemática na Web”, 

foram aplicados em duas turmas do ensino fundamental, 

totalizando 27 alunos. Inicialmente foram feitos os testes no papel 

(como se fosse uma lista de exercícios) separadamente em cada 

turma. A outra parte do teste foi realizada no laboratório de 

informática da instituição, ambos tiveram duração de 1 hora cada.  

No papel, os alunos fizeram as atividades reclamando. Eles 

compararam as atividades com provas e ficaram desmotivados em 

responder. Cerca de 20% dos alunos entregaram as atividades 

incompletas. 

No laboratório os alunos fizeram todas as atividades seguindo a 

ordem de exibição. O nível de dificuldade das questões realizadas 

no papel e no computador foram iguais.  

A partir destes testes foi possível ter informações detalhadas do 

desempenho de cada um dos alunos, como taxa de erros/acertos 

cometidos em cada uma das atividades (tanto no papel quanto no 

computador). 

Os gráficos da Figura 5 apresenta os resultados das duas turmas. 

Pode-se notar que nos exercícios em computador os alunos 

obtiveram uma margem de erro de 15% dos exercícios aplicados e 

85% de acertos. Já nos exercícios em papel pode-se notar que há 

uma margem de 30% de erros cometidos e 70% de acertos. 
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Figura 5.  Resultados das duas turmas (computador e papel) 

 

Conforme pode ser visto na comparação dos dois testes, as 

atividades realizadas no computador obtiveram resultados 

significativos. Pode-se salientar ainda que a empolgação dos 

alunos ao realizarem os exercícios por meio de um computador os 

deixou com maior prazer ao realizarem as tarefas, no qual todos 

os alunos queriam continuar os exercícios mesmo após já terem 

completado. Isso foi notado durante a aplicação dos exercícios no 

papel, onde todos eles reclamaram por estarem fazendo uma 

prova. Já nos exercícios no computador, eles não veem as 

atividades como avaliação, mas sim como jogos ou brincadeiras. 

Uma outra consideração está relacionada com as aulas no 

laboratório de informática na APAE em questão. Com o 

“Matemática na Web” as professoras conseguem usar o software 

educativo como uma continuidade do que é aprendido em sala de 

aula. Isso é possível porque elas conseguem criar/escolher as 

atividades de acordo com as necessidades dos alunos ou de acordo 

com o que foi visto em sala de aula. 

Pelo fato das turmas serem heterogêneas em relação ao nível de 

aprendizado, os professores conseguem adaptar o software 

educativo “Matemática na Web” para cada aluno individualmente. 

Relacionado aos trabalhos encontrados na literatura para o 

ensino/aprendizagem de matemática, este se diferencia pelo fato 

de abordar vários conceitos da matemática básica, por ser um 

software flexível, onde os professores podem adaptar as atividades 

de acordo com as necessidades dos alunos e por ser um software 

que está adaptado aos padrões de acessibilidade facilitando a 

inclusão digital dos alunos da instituição APAE. 

Desta maneira, vale ressaltar que independentemente dos 

resultados obtidos, é de extrema importância à integração de 

tecnologia no processo de ensino aprendizado desses alunos, visto 

que a motivação ao estar realizando alguma atividade em 

computador consegue atrair de maneira surpreendente a vontade 

destes em relação às tarefas. 

5. CONCLUSÕES 
Este trabalho teve como objetivo apresentar o software 

educacional “Matemática na Web” voltado para o ensino de 

conceitos básicos da matemática e que permite que os professores 

da instituição criem atividades de acordo com as necessidades 

individuais de seus alunos sem a dependência de um profissional 

da área de tecnologia da informação (TI). 

Dentre os resultados obtidos destaca-se a e motivação dos 

professores perante a ferramenta, nota-se que o trabalho é de 

extrema importância para o âmbito social dos alunos da APAE. 

Tem-se que os resultados são satisfatórios de acordo com o que 

foi planejado e com o que foi desenvolvido. Como perspectiva, 

espera-se transformar o “Matemática na Web” em um portal que 

englobe outras disciplinas e não apenas matemática, tornando-o 

um portal multidisciplinar. Como trabalho futuro pode-se citar o 

desenvolvimento de estratégias para evitar que o aluno tente 

trapacear o sistema. 

Embora considerada a maior organização filantrópica do Brasil, a 

APAE se defronta com inúmeras dificuldades relacionadas à 

situação financeira [17]. Visto que o movimento apaeano busca a 

integralização do deficiente à sociedade, torna-se de extrema 

importância a contribuição social ao construir ferramentas e 

tecnologias que colaborem com a integração destes estudantes à 

sociedade. 
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ABSTRACT 
Intelligent tutoring systems aim for personalization of learning 

based on particular needs of students. However, most of the 

proposals on intelligent tutoring don’t consider participation of 

classroom teachers. This is despite the fact that it has been 

demonstrated the success of these tools in blended learning 

processes (B -learning). This article describes the progress toward 

building a platform for B-learning supported by an open 

architecture for intelligent tutoring systems called SMarth. Our 

proposal aims for including teachers in the process in 

reinforcement activities. Here, the architecture of SMarth is 

proposed and described, and the development of a course for 

teaching mathematics in elementary school, focusing on the 

themes: addition, subtraction, multiplication and division using 

the platform offered by GIFT for this purpose. 

RESUMEN 
Los tutores inteligentes de aprendizaje buscan guiar de manera 

personalizada el aprendizaje, partiendo de las necesidades y 

características particulares de cada estudiante.  Sin embargo, la 

mayoría de las propuestas acerca de tutores inteligentes no 

consideran la participación de los docentes presenciales. Lo 

anterior ocurre a pesar de que se ha demostrado el éxito del uso de 

herramientas informáticas como estas en procesos de aprendizaje 

semipresenciales (B-learning). El presente artículo describe los 

avances hacia la construcción de una plataforma para B-learning 

soportada en una arquitectura abierta de tutoría inteligente. 

Nuestra propuesta busca incluir a los docentes en los procesos de 

los tutores inteligentes que sirven de refuerzo de las materias 

dadas presencialmente. Aquí se propone y se describe la 

arquitectura de SMarth, y el desarrollo de un curso para la 

enseñanza de matemáticas en básica primaria, enfocado a las 

temáticas: suma, resta, multiplicación y división, usando la 

plataforma ofrecida por GIFT para tal fin. 

Categories and Subject Descriptors 

K.3.1 [Computers and education]: Computer Uses in Education 

– Computer-assisted instruction (CAI), Computer-managed 

instruction (CMI). 

General Terms 

Computing Milieux  

Keywords 

Intelligent tutoring systems, blended learning 

1. INTRODUCCIÓN 
Los Sistemas para la Gestión de Aprendizaje (LMS, por sus siglas 

en inglés) ofrecen grandes ventajas para los procesos de 

aprendizaje, sin embargo los contenidos y estrategias pedagógicas 

son uniformes y desconocen los procesos individuales, lo cual 

pueden conllevar a fenómenos de desmotivación o deserción [1]. 

Diversos estudios, algunos muy recientes demuestran que la 

personalización de procesos de aprendizaje contribuye a la 

motivación de los estudiantes, mejorando ostensiblemente los 

resultados de las evaluaciones [2], [3].  

La personalización de la educación es un proceso altamente 

costoso e inviable en la práctica, por lo cual, han aparecido 

algunas herramientas informáticas que responden a estas 

necesidades. Entre ellas encontramos los sistemas de tutoría 

inteligente (ITS, por sus siglas en inglés Intelligent Tutoring 

Systems), los cuales proveen ambientes de aprendizaje 

computarizado que soportan la tutoría uno a uno de forma 

automática [4] y han sido aplicados ampliamente en todo el 

mundo con resultados excelentes [5].Para poder realizar la 

personalización del proceso de aprendizaje, los ITS modelan 

efectivamente a los estudiantes (habilidades, estrategias, 

motivación, emociones) y a los modelos pedagógicos y guían a los 

estudiantes en sus procesos de aprendizaje de acuerdo a las 

necesidades del estudiante [6]. [6] 

Aunque los ITS se enfocan en la enseñanza autónoma, siendo 

usados comúnmente para ofrecer instrucciones en lugares 

remotos, también pueden ser utilizados para soportar procesos 

presenciales [7]. Es decir, que mientras los docentes pueden 

dirigir los cursos presenciales, los ITS pueden usarse para reforzar 

particularidades del aprendizaje de cada estudiante, contribuyendo 

así a mejorar la calidad y a disminuir la deserción [8].  En este 

orden de ideas, es importante resaltar la importancia de estos 

docentes presenciales en los procesos de implantación de ITS 

pues son ellos quienes guían, motivan, y hacen seguimiento a los 

estudiantes. A pesar de esta importancia, en la mayoría de los 

trabajos existentes es muy poca la relevancia que se ha dado a los 

docentes presenciales para que apalanquen los ITS, de hecho, este 

factor es reconocido como una de las barreras más importantes a 

la implantación de los ITS en todo el mundo [9]. 

 

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for 

personal or classroom use is granted without fee provided that copies are 

not made or distributed for profit or commercial advantage and that 

copies bear this notice and the full citation on the first page. To copy 

otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, 

requires prior specific permission and/or a fee. 

Conference’10, Month 1–2, 2010, City, State, Country. 

Copyright 2010 ACM 1-58113-000-0/00/0010 …$15.00. 

 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

568

Algunas otras situaciones que pueden dificultar la implantación de 

los ITS son: los altos costos de su implantación, la falta de 

estandarización, la dificultad para la reutilización de contenidos y 

la complejidad tecnológica de las interfaces de los ITS, obligan a 

la necesidad de personal técnico altamente cualificado [8].  Esta 

último factor en particular tiene el agravante de que en algunas 

regiones de los países en vía de desarrollo, los docentes carecen 

de conocimientos básicos sobre TIC, factor que puede influir 

negativamente en su motivación para participar este tipo de 

proyectos [10].   

La presente propuesta busca contribuir a mejorar algunos 

problemas de los ITS por medio de una plataforma de tutoría 

inteligente abierta, soportada en estándares [11] y de software 

libre llamada Smarth. Esta plataforma busca reducir los costos de 

implantación y la complejidad de las interfaces, mejorando así la 

participación de los docentes y estudiantes en los procesos de 

aprendizaje [12].  

El artículo está organizado como sigue: la sección 2 presenta los 

trabajos relacionados, la sección 3 contextualiza el framework 

generalizado de tutoría inteligente que es la base de SMarth. En la 

sección 4 se describe la arquitectura de SMarth resaltando la 

inclusión de los docentes en los sistemas orientados a aprendizaje 

semipresencial. En la sección 5 se expone un curso de 

matemáticas creado en GIFT.   Finalmente, en la sección 6 se 

muestran las conclusiones y trabajo futuro. 

2. TRABAJOS RELACIONADOS 
Como se mencionó anteriormente, la participación activa de los 

docentes es fundamental para el éxito de los procesos de 

enseñanza soportados en TICS [13]. Steenbergen-Hu y Cooper 

[14], demostraron la efectividad de los sistemas de tutoría 

inteligente en la mejora del aprendizaje en los estudiantes 

universitarios. Lo anterior debido a que los ITS ofrecen varios 

métodos de instrucción o actividades de aprendizaje.  Los autores 

concluyen que los ITS pueden ser utilizados como herramienta de 

instrucción independiente o como herramienta de aprendizaje 

complementario, además de evidenciar la importancia que tienen 

los docentes y la pedagogía en el aprendizaje mediante ITS. 

Por otra parte, Nye [7] realizó una revisión sistemática, de 

literatura entre los años 2009 – 2012, orientada al análisis de las 

posibles barreras de la adopción de los ITS en relación a 

estudiantes, maestros y sistema escolar.  Los resultados apuntan a 

que se ha prestado mayor atención a las barreras concernientes a 

los estudiantes, dejando de lado las de los docentes y las escuelas.  

La adopción de los ITS en entornos de aprendizaje formal 

requiere de unificar la comunicación entre docente, 

administración e incluso padres.  Adicionalmente, fortalecer el 

lazo ITS -  docentes es dar un paso a la adopción y efectividad de 

dichos entornos de aprendizaje. 

Kurt VanLehn [15] realizó un estudio del estado del arte sobre 

tutorías guiadas tanto por humanos como por sistemas de tutoría, 

en donde se refleja que los tutores humanos son más eficaces, 

siendo seguidos por los sistemas de tutoría inteligente, por lo que 

estos últimos están muy cerca de la eficacia de la tutoría humana 

al tener una mínima diferencia. El autor define ocho teorías en 

donde explica de manera detallada "qué hacen los tutores 

humanos que los sistemas de tutoría no" y a las que atribuyen la 

efectividad de los tutores humanos frente a los sistemas de tutoría, 

dentro de las cuales se encuentran: i) evaluaciones y diagnósticos 

más detallados y acertados de los estudiantes; ii) selección de 

tareas individuales; iii) estrategias de tutorías más sofisticadas; iv) 

control de la interacción por parte del aprendiz; v) conocimiento 

del dominio; vi) aumento de la motivación de los estudiantes; vii) 

retroalimentación por parte de los estudiantes; viii) ejecución y 

cooperación en los procesos de tutoría por parte del estudiante y 

el tutor; ix) clasificar a los estudiantes de acuerdo a su 

comportamiento para según eso, definir y aplicar estrategias de 

tutoría. 

En [16] se presenta un ITS basado en el diálogo llamado Guru 

para el área de biología en secundaria.  Guru involucra al 

estudiante mediante conversaciones colaborativas donde se 

muestra información relevante para la conversación.  

Adicionalmente, Guru adapta cada sesión con base en los niveles 

de conocimientos individuales de los estudiantes, analiza las 

respuestas de los estudiantes, y proporciona retroalimentación 

formativa.  El artículo presenta los resultados de aprendizaje en la 

escuela realizando una comparación entre Guru, tutoría humana y 

enseñanza en clase.  A pesar de que  no hay diferencias entre el 

efecto de Guru y los tutores humanos, Guru cuenta con la 

capacidad de enseñar de forma individual. 

Finalmente, Dolenc and Aberšek [17] realizan el diseño y 

evaluación de un sistema inteligente de tutoría que se adapta de 

forma individual en base a las características cognitivas del 

estudiante llamado TECH8.  Este sistema fue diseñado de manera 

modular, incluyendo características que lo diferencian de otros 

sistemas como el contenido relacionado con el enfoque cognitivo, 

la adaptabilidad y la recogida de metadatos y variables.  Los 

autores realizaron pruebas con una muestra de 177 estudiantes, 

donde se obtuvo un mejor rendimiento en comparación con la 

enseñanza tradicional, pero no supera la enseñanza personalizada.  

Los autores concluyen que este tipo de sistemas pueden apoyar 

los conocimientos impartidos de manera presencial. 

La revisión de la literatura permite concluir la importancia de los 

docentes en los procesos de aprendizaje soportados en ITS, 

inclusive cuando estos últimos se usan para el fortalecimiento de 

los temas impartidos de forma presencial.  Sin embargo no 

encontramos una propuesta que se centrara en ofrecer interfaces 

amigables para los docentes y realizara un seguimiento a su 

aprendizaje. 

3. FRAMEWORK GENERALIZADO PARA 
TUTORÍA INTELIGENTE -GIFT 
GIFT busca ofrecer herramientas, métodos y estándares para ITS 

[18], para ello GIFT provee una arquitectura modular [19] que 

brinda: 1) herramientas para el desarrollo de nuevos ITS; 2) 

Gestor de instrucción que utiliza los mejores principios de tutoría, 

estrategias y tácticas; y 3) Plataforma experimental que permita 

analizar los componentes, herramientas y métodos [18].   

GIFT está centrado en el aprendiz, con el objetivo de mejorar la 

cadena de efectos del aprendizaje de tutoría adaptativo de forma 

iterativa [19].  Dicha cadena de efectos (Figura 1) parte de la 

comprensión del comportamiento, rasgos y preferencias del 

aprendiz (datos del aprendiz), obtenidos a partir de su desempeño, 

encuestas y sensores, los cuales permiten determinar de manera 

más precisa los estados del aprendiz dando como resultado un 

mejor modelo de este [20].  Posteriormente, se usan métodos que 

clasifiquen con precisión los estados del aprendiz, para mejorar la 

capacidad de adaptación y seleccionar las estrategias 

instruccionales con base en dichos estados [20].   
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Figura 1.  Cadena de efectos del aprendizaje de tutoría 

adaptativo [19] 
 

Lo anterior, genera una probabilidad más alta de influir 

positivamente en los avances del aprendizaje, al tener las 

estrategias de enseñanza acordes a las necesidades de los 

aprendices [20].   

4. ARQUITECTURA DE SMARTH 
A Continuación se describe la arquitectura de SMarth. SMarth 

busca ofrecer un entorno amigable para los docentes y 

estudiantes. En el caso de los docentes lleva a cabo una 

evaluación del manejo de la plataforma de aprendizaje para 

determinar sus falencias, buscando mejorarlas a partir de 

capacitaciones adaptadas a cada docente.  Lo anterior, busca que 

los docentes orienten mejor a los estudiantes en el uso de la 

herramienta de aprendizaje y de esta forma motivar a los 

estudiantes en el uso de las mismas. 

A continuación se presenta y se explica los módulos asociados a 

la arquitectura propuesta para Smarth (Figura 2), la cual reutiliza 

algunos elementos de GIFT  [20], [21], [22]. 

 
Figura 2.  Arquitectura de SMarth 

 

Módulo usuario: Este módulo provee una interfaz para que el 

usuario (estudiante o docente) interactúe con el sistema. Es un 

módulo de aprendizaje apoyado por las valoraciones del estado 

cognitivo de los usuarios, teniendo como base los datos históricos 

de los usuarios y los datos de las encuestas. Este módulo predice 

el estado futuro del usuario, a partir de una evaluación de 

probabilidades conmutadas de niveles más altos o bajos de 

rendimiento del estado actual del usuario.  Los insumos utilizados 

para realizar el cálculo del estado provienen de fuentes como: 

evaluación de desempeño de las aplicaciones de aprendizaje 

enviadas desde el módulo de dominio, respuestas a la encuesta y 

los rasgos que se han venido almacenando a largo plazo en el 

LMS.  Al no existir un modelo de aprendiz estándar para todos los 

cursos, en este módulo se considera un esquema flexible que 

permita cambios según los requerimientos [23].  A futuro, un 

modelo estándar permitirá integrar con facilidad bases de datos de 

usuarios externos como los sistemas de gestión de aprendizaje 

[23]. 

Módulo de dominio: Este módulo tiene como propósito definir y 

estructurar el conocimiento, a partir de los datos obtenidos del 

entorno de formación y la evaluación de resultados con base en 

conceptos claves.  La selección o desarrollo de conocimientos 

específicos deben ser soportados por los principios de diseño del 

sistema de enseñanza [23]. Se incluyen los siguientes elementos 

en el conocimiento de dominio específico: objetivos de 

aprendizaje, materiales, tareas, condiciones, normas de 

rendimiento, medidas, conceptos erróneos comunes y una librería 

de retroalimentación de contexto específico y preguntas [23]. 

Mediante la mejora de procesos para reutilizar el conocimiento de 

dominio específico existente, se lograría una reducción 

significativa en el tiempo y costo de desarrollo para ser realizado 

[23]. 

Módulo pedagógico: Utiliza los datos del módulo del usuario 

(estado del usuario) y el módulo de dominio (evaluación de 

desempeño y retroalimentación asociada) para determinar el 

orden, el contenido y el flujo de la instrucción.  El estímulo visual 

y auditivo se hace a través de las recomendaciones de este 

módulo. Las estrategias pedagógicas toman decisiones a la hora 

de actuar sobre una serie de opciones logrando manipular los 

elementos del escenario de aprendizaje, es decir que se toman 

decisiones pedagógicas a partir del rendimiento y estado del 

usuario.  Este módulo influye en el entorno de formación 

maximizando el aprendizaje individual de manera efectiva, a 

través de la información que se presenta al usuario por medio del 

sistema. 

Interfaz tutor- usuario: Presenta al estudiante y al docente las 

interfaces con las que debe interactuar para llevar a cabo tareas 

tales como: conexión del usuario, encuestas, retroalimentación, 

revisiones después de la acción, diálogos interactivos, 

presentación del material de aprendizaje y evaluaciones tanto de 

desempeño como de manejo de la plataforma de aprendizaje. Para 

apoyar las estrategias de instrucción, el tutor puede tener acceso a 

los datos del aprendiz, los cuales provienen del modelo del 

usuario (estudiante o docente) o de datos en tiempo real a través 

de las interfaces tutor – usuario.  Las interfaces tutor – usuario 

utilizan técnicas de inteligencia artificial para entender y generar 

respuestas en lenguaje natural. 

Usuarios.  Se encuentran los datos históricos asociados al estado 

cognitivo tanto del estudiante como del docente, a partir de los 

objetivos de aprendizaje propuestos.  Adicionalmente, se 

encuentran los datos de las encuestas asociadas a cada usuario y la 

evaluación del manejo de la plataforma de aprendizaje en el caso 

de que el usuario sea un docente. 

Aplicaciones de aprendizaje.  Están todos los objetos de 

aprendizaje asociados al ITS para la consecución de los objetivos 

de aprendizaje, los cuales son sugeridos por el ITS a partir del 

estilo de aprendizaje y del desempeño del estudiante en el 

transcurso del curso.  Dentro de las aplicaciones se pueden 

mencionar las siguientes: Juegos serios, SCORM, powerPoint, 

simuladores 

Interfaz de cursos: Módulo donde los docentes elaboran los 

diferentes cursos, propuestos tanto para estudiantes como para 

docentes, tomando como principal insumo los objetos de 

aprendizaje desarrollados en el módulo de aplicación de 
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aprendizaje.  Adicionalmente, se ingresan los parámetros iniciales 

para los diferentes procesos de formación dentro del módulo 

pedagógico, entre las que se destacan: 

• Expresar los objetivos de aprendizaje de manera explícita, 

relacionado con lo que el estudiante o docente va a aprender. 

• Relacionar cada objetivo de aprendizaje con un tipo de 

conocimiento específico. 

• Evaluación del alumno de acuerdo a las características 

predeterminadas. 

Interfaz de conexión.  Conecta las aplicaciones de aprendizaje 

realizadas por el experto y la interfaz de cursos con el módulo de 

dominio.  Este módulo debe tener en cuenta funcionalidades 

adicionales que se puedan requerir en determinados casos, tales 

como recepción de mensajes de estado para recibir o transmitir 

tanto en módulo de dominio como en la aplicación de aprendizaje 

y la interfaz de cursos, de forma que sean entendidas por 

cualquiera de estos. 

Reportes.  Se muestran los avances y las mejoras que se han 

obtenido con la utilización de la herramienta de aprendizaje por 

parte de los usuarios, motivándolos a continuar para lograr los 

objetivos propuestos para cada curso.  Adicionalmente, los 

docentes pueden acceder a un historial de los avances de los 

estudiantes para ser comparados con los indicadores obtenidos en 

los exámenes realizados por este en el salón de clases, alcanzando 

de esta forma una coherencia de resultados entre la herramienta y 

la clase presencial 

5. DESARROLLO DE UN CURSO DE 
MATEMÁTICAS EN GIFT 
Para la implementación de contenidos pedagógicos se seleccionó 

el área de matemáticas, debido a que es un área neurálgica de 

formación de todos los estudiantes en el mundo. Adicionalmente, 

desde un punto de vista pedagógico, los procesos de aprendizaje 

en esta área utilizan el mismo esquema mental en situaciones 

semejantes, el conocimiento se construye a partir del error y se 

estimulan los procesos de análisis en los estudiantes [24]. 

Adicionalmente, los estudiantes requieren tener habilidades 

procedimentales que les permita resolver problemas a partir de la 

comprensión de conceptos y principios relacionados con dichas 

habilidades [25]. Por esta razón, el curso de matemáticas diseñado 

en GIFT permite enseñar, practicar y evaluar las operaciones 

básicas impartidas en básica primaria: suma, resta, multiplicación 

y división. 

La creación de cursos usando la plataforma nativa de GIFT 

maneja un sistema de archivos que se requieren para la 

configuración de un curso; dentro de los cuales destaca un archivo 

de dominio en donde se configuran las evaluaciones, estrategias 

instruccionales (módulo pedagógico) y las transiciones de estados, 

siendo estos parte del módulo de dominio y la base para la 

creación de cualquier curso. 

Con el archivo de dominio creado y debidamente configurado, el 

docente está en capacidad de crear un curso que permita reforzar 

de manera personalizada los temas impartidos en las clases 

presenciales.  Para lo cual, se le debe asignar un nombre, una 

descripción, si se da el caso adjuntar una encuesta y por último, 

los conceptos claves que se manejarán en el transcurso del curso.  

Posteriormente, el docente puede iniciar la tarea de alimentar el 

curso, seleccionando recursos educativos desarrollados por el 

experto o por terceros, de acuerdo a los objetivos a alcanzar. 

La ejecución del curso comienza cuando el usuario selecciona una 

de las opciones disponibles que se muestran en la Figura 3, donde 

se accede a la explicación del concepto de cada una de las 

operaciones básicas, dando las bases necesarias para realizar los 

ejercicios propuestos.  Posteriormente la Figura 4, propone ciertos 

ejercicios prácticos con el fin de afianzar los conocimientos 

teóricos obtenidos anteriormente, tal como se muestra en la Figura 

5. 

 
Figura 3.  Menú de conceptos de instrucción del curso 

 

 
Figura 4.  Menú de ejercicios prácticos sobre las operaciones básicas 

 

 
Figura 5.  Ejercicios prácticos sobre las operaciones básicas 

 

Por último, se realiza una evaluación (Figura 6) a los estudiantes, 

con el fin de conocer las falencias que se siguen presentando; los 

resultados obtenidos de la evaluación proporcionan información a 

los docentes del número de aciertos y fallos conseguidos en cada 

una de las operaciones básicas.  Con base en lo anterior, el 

docente obtendrá un reporte, con el que se puede comparar los 
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resultados obtenidos durante las clases presenciales y las 

actividades personalizadas de refuerzo.  A partir de dichos 

resultados, el docente utilizará nuevas estrategias de aprendizaje, 

realizando mejoras al curso, que permitan la aprehensión de las 

diferentes temáticas orientadas a lo largo del año escolar. 

 

 

Figura 6.  Evaluación de los conceptos aprendidos 
 

Para el curso desarrollado como elemento práctico, se 

seleccionaron recursos creados por terceros y disponibles en la 

red, a través de los enlaces que se muestran en la Figura 7.  

 
Figura 7.  Recursos web utilizados 

 

La creación de futuros cursos por parte de un experto, tendrá en 

cuenta el contexto específico colombiano, donde el Ministerio de 

Educación Nacional Colombiano, con el apoyo de algunas 

instituciones de educación superior, propone que los objetos 

virtuales de aprendizaje estén constituidos principalmente por tres 

componentes internos [26]: 

• Contenidos: Tipos de conocimiento con sus diferentes 

maneras de representación, entre los que se pueden 

mencionar: definiciones, explicaciones, documentos de 

lectura, enlace a otros recursos, vídeos, entre otros. 

• Actividades de aprendizaje: Orientan al estudiante o docente, 

con el fin de alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos 

para un determinado curso. 

• Elementos de contextualización: Componente que permite la 

reutilización de los objetos de aprendizaje en otros 

escenarios. 

6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
Los tutores inteligentes de aprendizaje han demostrado un gran 

éxito en las mejoras de aprendizaje. La difusión de su éxito puede 

potencializarse aún más al aumentar la participación de los 

docentes presenciales (B-learning). En este artículo se presentaron  

los avances hacia la construcción de una plataforma para B-

learning soportada en una arquitectura abierta de tutoría 

inteligente que integra a los docentes a través del fortalecimiento 

de sus habilidades en el manejo de herramientas tecnológicas 

orientadas a la educación.  De esta manera, se consolida como un 

insumo para la construcción de nuevos ITS que estén enfocados 

tanto en los estudiantes como en los docentes.  Adicionalmente, se 

realizó el prototipo de un curso de matemáticas implementado en 

la plataforma de GIFT para la enseñanza de las operaciones: 

suma, resta, multiplicación y división, impartidas en básica 

primaria, lo que permitió comprobar parte de la arquitectura 

tomada de GIFT. 

Actualmente se trabaja en la implementación de un ITS soportado 

en esta arquitectura para los cursos de matemáticas del colegio 

San Agustín y la Fundación Universitaria de Popayán - Colombia. 
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RESUMO 
Há significativo desenvolvimento de uma cultura digital no campo 

das pesquisas na Educação para buscas, acesso, coleta, organização, 

compartilhamentos, colaboração, socialização e publicação do 

conhecimento digitalizado. Este artigo apresenta uma pesquisa em 

andamento que busca investigar o contexto da pesquisa nas Ciências 

Humanas, área de conhecimento Educação, buscando identificar 

quais são e como os pesquisadores dos Programas de Pós-Graduação 

em Educação (PPGE) utilizam os recursos tecnológicos digitais em 

suas atividades de pesquisa. A pesquisa busca conhecer as 

abordagens que estão em curso (quantitativa e qualitativa), 

reconhecendo e mapeando os recursos tecnológicos utilizados. 

Espera-se, com esta  pesquisa apresentar importante diagnóstico para 

os Programas de Pós-Graduação em Educação, especialmente aos 

que almejam investir em recursos tecnológicos específicos para a 

pesquisa e ampliar suas possibilidades tecnológicas.  

 

ABSTRACT 
There is significant development of a digital culture in the field of 
research in education for searches, access, collection, organization, 
shares, collaboration, socialization and publication of digitized 
knowledge.  This paper presents an ongoing research that investigates 
the context of the research in the Humanities, Education knowledge 
area, seeking to identify what and how researchers of Graduate 
Programs in Education (PPGE) use digital technology resources in 
their research activities. The research aims to know the approaches 
(quantitative and qualitative) that are ongoing, recognizing and 
mapping the technological resources used. It is hoped with this 
research to present important diagnostic for Graduate Programs in 
Education, especially especially for those who desire to invest in 
specific technological resources for research and expand their 
technological and educational possibilities. 

Termos Gerais 

Documentation, Performance, Design, Experimentation, 

Human Factors, Standardization, , Theory, Verification. 

Palavras Chaves: Pesquisa; Educação; Softwares; Pós-

Graduação. 

1. INTRODUÇÃO  
Os avanços tecnológicos, além das mudanças nos modos de ser 
e de agir no contexto social, produzem mudanças na produção 
do conhecimento científico em todas as áreas. Nas Ciências 
Humanas, mesmo considerando todas as análises às mudanças 
produzidas pela revolução tecnológica, os pesquisadores 
usufruem das tecnologias de informação e comunicação (TIC) 
para diferentes funções em suas atividades de investigação. Há 
significativo desenvolvimento de uma cultura digital no campo 
das pesquisas educacionais para buscas, acesso, coleta, 
organização, compartilhamentos, colaboração, socialização e 
publicação do conhecimento digitalizado. Este projeto inspira-
se nas pesquisas realizadas pelo Professor de Sociologia e 
Diretor do Center for Social Science Research da George 
Mason University (EUA) James C. Witte [1]. O mesmo foca 
suas análises no uso dos recursos tecnológicos nas Ciências 
Sociais – sua área de formação, evidenciando o 
desenvolvimento de uma sociologia digital. Para Witte (2012) 
esta é uma temática emergente e ambígua, na perspectiva das 
oportunidades e dos desafios, contudo além de explorar 
ferramentas analíticas para garimpar, extrair e codificar dados, 
chama a atenção para a crescente importância social assumida 
pelos sites de redes sociais e outras formas de dados digitais. 
Diante das ideias e das percepções estudadas por Witte, este 
projeto busca analisar as condições tecnológicas para as 
Ciências Humanas, buscando investigar como os pesquisadores 
se apoiam nas ferramentas tecnológicas de busca, coleta, 
estratificação e análise dos dados em suas atividades de 
pesquisa, bem como identificar 
instrumentos/softwares/aplicativos on-line e off-line que 
colaboram com a pesquisa no contexto atual. 

2. QUALIFICAÇÃO DO PROBLEMA DE 

PESQUISA 
 

Este estudo dialoga diretamente com a compreensão da história 
da Ciência e como esta foi sendo construída do ponto de vista 
epistemológico, filosófico e sociológico [2]. Há denominações 
para o estado de desenvolvimento da Ciência em determinados 
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períodos, que são múltiplos e controversos e, ao mesmo tempo, 
são recorrentes [3] As reflexões que envolvem a história da 
Ciência propiciam reconfigurações a partir dos conhecimentos 
prévios sobre a mesma. No dizer de Souza Santos [4], seriam 
as trajetórias de vida — acadêmicas, pessoais e coletivas, 
valores e crenças — que, muitas vezes, circulam anônimas nas 
produções científicas das quais se é autor ou coautor. 
Compreendê-la tornou-se, ao mesmo tempo, fascinante e 
desafiador, pois não há Ciência, há Ciências. [5]. Segundo Morin 
(2010), a complexidade da ciência ocorre igualmente por ser 
inseparável de seu contexto histórico e social. Assim, a ciência é 
intrínseca, histórica, sociológica e eticamente complexa. É essa 

complexidade específica que é preciso reconhecer [6]. Nesse 
sentido, o contexto histórico social contemporâneo das 
pesquisas em Ciências Humanas também está marcado por 
uma gama de inovações que estão alterando a disciplina à 
medida que, em muitos aspectos, a mesma se torna digital.  

Para o antropólogo Michael Wesch (2007)
1

, nenhum aspecto da 
vida social permanece intocado a partir das formas de 
comunicação propiciadas pela internet. O autor define uma 
série de afirmações de uma linha, cada uma das quais, uma 
revisão da linha anterior:  

Teremos de repensar algumas coisas. 
Teremos de repensar direitos de reprodução [copyright]. 

Teremos de repensar autoria. 
Teremos de repensar identidade. 

Teremos de repensar a ética. 
Teremos de repensar a estética. 
Teremos de repensar a retórica. 

Teremos de repensar a governança. 
Teremos de repensar a privacidade.  
Teremos de repensar o comércio. 

Teremos de repensar o amor. 
Teremos de repensar a família. 

Teremos de repensar-nos. 
 

E seguindo as ideias e o alinhamento do autor, teremos de 
repensar a pesquisa, e assim as áreas do conhecimento, suas 
fronteiras de acesso, diálogo, transição, recursos e produção do 
conhecimento.  

Um dos fenômenos mais evidentes que contribuíram com as 
mudanças em curso, é a comunicação entre computadores, 
possibilitada pela rede internet. Witte [1] exemplifica esta 
ideia, mostrando as dinâmicas utilizadas pelos primeiros 
adeptos da tecnologia digital até o advento da internet. Antes 
da disseminação do uso da Internet, os primeiros adeptos da 
tecnologia digital começaram a reunir bibliografias eletrônicas 
e, especialmente com o desenvolvimento do computador 
pessoal (PC) e das bases de dados e planilhas eletrônicas para 
PCs, essas bibliografias tornaram-se, em alguma medida, 
passíveis de buscas. Contudo, estes recursos eram desenhados, 
coletados e utilizados por determinadas organizações e 

                                                           
1
  Vídeo publicado na internet , no canal YouTube, “ The 

machine is Us/ing Us” (2007). Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE. Acesso 

em Julho de 2014.  
 

pesquisadores, de forma muito fragmentada. Tudo isso mudou 
com a Internet, quando os computadores começaram a 
conversar uns com os outros.  

Até aqui, buscou-se justificar a importância da pesquisa para o 
desenvolvimento do conhecimento científico no contexto da 
cultura digital. Espera-se, com a execução da mesma, promover 
e evidenciar recursos tecnológicos para inovação e avanço dos 
métodos de pesquisa nas Ciências Humanas alinhados a 
dinâmica da sociedade contemporânea. 

3. CONTEXTO TEÓRICO 
A sociedade está, gradativamente, migrando de uma dinâmica 
homogênea para uma dinâmica heterogênea em termos de 
construção do pensamento científico e tecnológico, em que 
tanto a Universidade quanto as Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) desempenham papel fundamental. A 
expansão do conhecimento das duas últimas décadas relaciona-
se diretamente ao processo de produção compartilhada, em que 
diferentes atores estão envolvidos [7] [4].  Gibbons e 
colaboradores[7] definem o Novo Modo de Produção do 
Conhecimento como sendo o Modo 2, em que a ciência é 
produzida na interação de diversos atores, tanto no campo 
científico quanto fora dele, formando redes para a construção 
do conhecimento.  

As inovações no contexto educacional decorrentes dos avanços 
tecnológicos estão para acontecer, ainda não se sabe realmente 
qual o impacto que a explosão das redes on-line terá para as 
Universidades. Nesse cenário, observam-se novas arquiteturas 
didáticas de formação profissional com uso intenso de TIC e o 
compartilhamento de estruturas organizacionais em redes de 
colaboração.  

Este projeto de pesquisa vincula-se com as pesquisas de um 
Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em Educação e Cultura 
Digital; as pesquisas no âmbito de um Programa de Pós-
Graduação em Educação, e ao projeto de pesquisa 
desenvolvido durante o Doutorado. 

Compreende-se que refletir sobre a Universidade 
contemporânea e seu futuro exige reconhecer os movimentos 
políticos, tecnológicos, culturais, econômicos e sociais em 
articulação com todos os setores da sociedade.  O desafio 
amplia-se à medida que a universidade não é hoje a organização 
única que já foi e a sua heterogeneidade torna ainda mais difícil 

identificar o que é [8]. Essa situação é agravada pela competição 
exercida pelos rankings cujos processos aprofundam a 
segmentação e a heterogeneidade quando elaborados a partir 
das desigualdades. Neste estudo, abordam-se os movimentos 
decorrentes da evolução tecnológica, em âmbito das TIC na 
Educação, pois verificam-se mudanças na gestão, no ensino, na 
produção do conhecimento científico e nos processos de 
avaliação institucional provocados fortemente pela inserção das 
TIC nas universidades do Brasil e em outros países. 

As mudanças podem ser mais bem avaliadas mediante 
pesquisas, projetos e experiências que buscam compreender 
quais são as formas de organização das universidades com TIC 
e suas denominações. A literatura aponta a existência de uma 
Universidade do Século XXI e há outras denominações para a 
Universidade contemporânea:  Universidade 2.0, Universidade 
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Virtual e Global e Universidade 2020 (UNESCO). De modo 
abreviado a Universidade contemporânea atuaria em redes 
nacionais e globais, com uso intensivo de tecnologias, estaria à 
procura de internacionalização, em processos de aprendizagem 
colaborativa e móvel (mobile learning).  Essa instituição seria 
ecologicamente correta à medida que operasse em condições de 
auto sustentabilidade. [8] [9] [10]. 

O cenário atual se encontra alinhado a algumas das tendências 
encontradas na literatura para a Universidade do Século XXI.  
No intuito de identificar algumas dessas tendências destacam-
se as investigações de Leite [11].  A autora, ao captar práticas 
inovadoras em sinergia com Tecnologias de Informação, em 
Universidades do Brasil, Argentina e Uruguai, revela que os 
planos estratégicos de desenvolvimento, que orientam as 
instituições em suas ações e reflexões sobre o futuro, ocorrem 
com o uso intensivo de tecnologias.  Esses resultados 
colaboram, neste estudo, para que se visualize o quanto as 
Instituições de Educação Superior (IES) estão permeadas de 
TIC, mesmo considerando-se que há muito que se avançar em 
termos de conexões (banda de internet) e de capacidade de 
processamento dos computadores. Considera-se, também, que 
essas mudanças não ocorrem da mesma forma e ao mesmo 
tempo no ensino. 

A pesquisa intitulada ‘Avaliação e Inovações em Sinergia com 
TI’ apurou que todas as cinco IES participantes da pesquisa2

, 
contam com: políticas de gestão de TI, códigos de conduta de 
uso e acesso aos sistemas institucionais, Bancos de Dados 
Institucionais (BDI), infraestruturas de TI que incluem redes de 
computadores e comunicação de dados, telecomunicação, redes 
sem fio (wireless, wifi system), serviços de suporte ao usuário, 
sistemas de referência online em suas bibliotecas, recursos web 
para ensino, pesquisa e extensão (ambientes virtuais); Portal ou 
site para acesso interno e externo entre outros.  E, afirma o uso 
profícuo da TI possibilita ampliar as formas de conhecer e aprender e 

envolver pessoas em processos de participação [11].  Na atualidade, 
essas ações incluem novas formas de interação por meio das 
redes sociais — twitter, facebook, youtube, wikis, blogs — e 
da distribuição e acesso às informações por meio dos 
dispositivos móveis, cada vez mais presentes no cotidiano dos 
estudantes — celulares e tablets — que lhes possibilitam maior 
rapidez e sincronicidade na comunicação, características dessa 
geração denominada ‘nativos digitais’ 3 .  Nesse sentido, 
Kensky [12] compreende que a nova cultura tecnológica 
fortalece as ações educativas promovidas pela universidade 
para que ela saia do seu isolamento e se integre,   
colaborativamente, às demais instâncias da sociedade. Em uma 
visão mais otimista, reforça que essa integração pode ocorrer 
[...] por mais surpreendente que pareça, com as demais áreas, cursos 

e professores da própria universidade. [12] 

Os estudos de Tiffin e Rajasingham [13] sobre os problemas 
com os quais as universidades de hoje se deparam, e sobre a 
ideia de uma universidade global e virtual, também auxiliam a 
identificar as tendências. Tendo como base pesquisas 
realizadas no Japão, Brasil, Estados Unidos, Austrália e Nova 

                                                           
2 UFRGS, UNISC, IPA, UDELAR, UNER (LEITE, 2010, p.154) 
3 Aqueles que nasceram nas últimas décadas do Século XX. “Os jogos de 

computadores, e-mail, a Internet, os telefones celulares e as mensagens 

instantâneas são partes integrais de suas vidas”. (PRENSKY, 2001, p.1). 
  

Zelândia, os autores constataram que as universidades do 
futuro serão virtuais, globais e centradas no aluno, apoiadas no 
avanço tecnológico, como a telecomunicação em banda larga, a 
inteligência artificial e a hiper-realidade. Contudo, os autores 
defendem a ideia de que as universidades não devem 
abandonar os universais que as viram sobreviver durante tanto 
tempo quanto a própria civilização [13]  Suas pesquisas foram 
realizadas em encontros e seminários na internet, com 
acadêmicos do mundo todo que já adotam a academia global, 
ou seja no contexto digital que habitam. 

  

4. A PESQUISA 

 
O desenho da pesquisa é o plano geral elaborado para alcançar 
os objetivos propostos e assim encontrar respostas para os 
problemas. Nas abordagens qualitativas, o desenho da pesquisa 
qualitativa deve ser considerado menos como um caminho linear e 
sequencial e mais como uma série de interações envolvendo desenho, 

coleta de dados, análise preliminar e redesenho [14]. Para este 
estudo, compreende-se as abordagens qualitativas e 
quantitativas como complementares. Em relação aos objetivos, 
a pesquisa define-se como exploratória, objetivando maior 
familiaridade com o problema, a fim de torná-lo explícito ou a 
construir hipóteses.  As pesquisas exploratórias buscam 
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, 
considerando-se a formulação de novos questionamentos para 
pesquisas posteriores. Uma pesquisa qualitativa de natureza 
exploratória possibilita ao pesquisador se familiarizar com as 
pessoas, suas preocupações e explorar determinadas questões. 
[15] 

Quanto ao tipo de pesquisa do ponto de vista dos 
procedimentos técnicos, pode-se dizer que esses procedimentos 
muitas vezes se cruzam e se articulam, possibilitando o 
surgimento de novas técnicas e métodos. Com o advento das 
tecnologias da informação e da comunicação (TIC), e com as 
novas visões e paradigmas científicos, sistematizam-se novos 
conhecimentos, e, assim, outras ferramentas e técnicas vão 
surgindo. O desenho proposto para este estudo identifica-se 
com a pesquisa do tipo de campo e descritiva, visando 
descrever uma situação social contextualizada. Uma pesquisa 
descritiva colocará a questão dos mecanismos e dos atores [...], ela 

fornecerá informações contextuais [15] que poderão servir de base 
para outras pesquisas. 

O estudo teórico e posterior análise estão sendo realizados 
numa perspectiva histórico-crítica da produção do 
conhecimento. Considera-se necessário realizar análise 
reflexiva e crítica sobre as inovações, tarefa que diz respeito 
historicamente à área da Educação, que se preocupa em não 
apenas incorporar os instrumentos, mas compreender as 
implicações sociais, históricas, econômicas, políticas e 
pedagógicas nas ações que se realizam por meio do uso das 
tecnologias, tanto na pesquisa quanto nos processos educativos. 

O estudo compreende 24 Programas de Pos-Graduação em 
Educação (PPGE) da Região Sul do Brasil. Primeiramente está 
sendo realizado coleta de dados nos repositórios digitais dos 
programas em dissertações e teses no período de 2010 a 2014 
identificando as abordagens e os recursos tecnológicos 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

576

utilizados na pesquisa. Para identificar e catalogar recursos 
tecnológicos on-line e off-line, estão sendo realizados estudos, 
experimentação e análise dos recursos produzidos por meio de 
software livre, ou seja de código aberto e também viabilizados 
por meio da aquisição de softwares proprietários pagos orçados 
na proposta, entre outros que a pesquisa revelar. A pesquisa de 
campo e descritiva será realizada com pesquisadores dos 
programas dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 
que se dispuserem a participar, totalizando uma amostra de 24 
pesquisadores, em mesmo número de PPGE.  

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 
 

A pequisa conta com 24 PPGE, no entanto, até o momento, 
apresenta-se um extrato de 20,83% da amostra já pesquisada. 
São 05 PPGE, sendo 03 PPGE IES Comunitárias em Santa 
Catarina, um PPGE IES Comunitária no Rio Grande do Sul e 
um PPGE IES Federal.  

Até o momento já foram analisadas, 373 teses e dissertações , 
sendo 327  dissertações, contabilizando 87,66% e 46 teses 
totalizando 12,3% . Destes trabalhos analisados, destaca-se que 
citam que usam algum tipo de recurso tecnológico. Na 
categoria internet, entre os programas citados estão: 
Buscadores (Google Acadêmico); Sites Diversos; Base de 
Dados; Banco de Teses/Dissertações; Redes Sociais; 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem; E-mail; Formulários de 
Pesquisa Digitais/Questionário On-line; Periódicos; Revistas. 

Já na categoria software foram citados o Statistical Package for 
the Social Sciences – SPSS e o Gimp 2 – Manipulação de 
imagens (software livre)  

De acordo com Bisquerra, Sarriera e Martínez [16], os pacotes 
de programas estatísticos (statistical packages) têm a função de 
ajudar os pesquisadores na fase de análise de dados. Para os 
autores, são programas complexos que funcionam de acordo 
com os controles do usuário.  Vale destacar que é um software 
do tipo científico (WIKIPEDIA, 2015). 

Existem programas específicos para tratar dados quantitativos, 
tais como o SPSS (Statistical Package for Social Sciences), 
SPAD, SAS, STATGRAPHICS, entre outros. Para trabalhar 
com dados qualitativos podem ser citados o NUDIST, NVivo, 
Atlas TI e AMOS, entre outros. 

Nos resultados parciais da pesquisa ora relatada apenas 
encontrou-se menção ao SPSS e ao Excel, que embora não seja 
um pacote estatístico é um software proprietário que permite a 
organização dos dados com a respectiva criação de gráficos dos 
mesmos. 

6. CONCLUSÕES 
Apresenta-se de forma geral as principais contribuições 
científica e tecnológica possíveis até esta etapa da pesquisa.  

A proposta que se apresenta busca contribuir 
significativamente para o desenvolvimento científico e 
tecnológico na área das Ciências Humanas extensivo as demais 
áreas do conhecimento, posto que irá tratar do tema da 

produção do conhecimento científico contemporâneo na 
Educação. 

Conhecer os métodos que estão em curso, reconhecendo 
recursos tecnológicos, mapeando esses recursos, analisando e 
catalogando irá possibilitar aos pesquisadores, especialmente 
aos que ainda não utilizam potencialmente os mesmos, avançar 
mais rapidamente no campo das inovações da pesquisa que 
estão sendo realizadas no contexto digital no Brasil e no 
Mundo. A análise busca orientar os pesquisadores nas suas 
opções instrumentais. 

Paralelamente, compreende-se que a pesquisa irá apresentar 
importante diagnóstico para os Programas de Pós-Graduação 
em Educação, especialmente aos que almejam investir em 
recursos tecnológicos específicos para a pesquisa e ampliar 
suas possibilidades tecnológicas.  Muitos recursos já estão 
sendo utilizados, contudo não se tem ainda um perfil da área da 
Educação em relação ao uso de tecnologias em suas pesquisas. 

Os PPGE mapeados até aqui, indicam, a priori, a abordagem 
qualitativa como a prioritaria nas pesquisas. Contudo, a 
pesquisa encontra dificuldades para captar os dados 
metodológicos em virtude da falta de clareza, objetividade e 
‘determinação’do percurso metodológico.  

Há forte negligência metodológica, ou seja, faltam informações 
do tipo: como os sujeitos foram seleciondados; quais foram os 
critérios estatísticos da amostra; como foram realizadas as 
entrevista (local, recursos, entrevistador) entre outros. Em 
relação aos recusros tecnológicos digitais, nesta etapa inicial, 
há predominância de dispositivos de comunicação para troca de 
e-mails; formulários eletrônicos e base de dados do tipo 
repositórios de trabalhos científicos para coleta de informação.  
Softwares de análise qualitativa, análise de meta-dados e 
entrevistas via sistema web de conferência, entre outros ainda 
não constituem amostra significativa, praticamente não 
aparecem.  Contudo, reintera-se que a pesquisa está em sua 
fase inicial e que ainda não se pode generalizar e ou fazer 
afirmações conclusivas. 
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RESUMO  
A tecnologia tem se tornado cada vez mais presente no cotidiano 
dos estudantes desde os primeiros anos de sua vida acadêmica, 
como um importante recurso no processo de aprendizado. Nesse 
cenário, o uso de atividades interativas despertam o interesse dos 
alunos, quebrando barreiras entre o desconhecido e o 
desenvolvimento lógico. Com este objetivo, surgiram algumas 
ferramentas computacionais que apoiam o processo de ensino-
aprendizagem por meio de recursos tecnológicos. Neste artigo, é 
apresentado de um experimento conduzido com alunos do 2º ano 
do ensino fundamental sobre o uso de tecnologias voltadas ao 
ensino de programação de computadores (a ferramenta Scratch). 
Neste experimento, metade dos alunos participou de um 
treinamento voltado ao ensino de conceitos de programação de 
computadores por meio da criação de jogos digitais e a segunda 
metade não recebeu o treinamento. Após o treinamento, os alunos 
dos dois grupos foram submetidos a um desafio de lógica (“O 
lobo, a ovelha e a couve”). Como resultado, os alunos que 
participaram do treinamento apresentaram tempos menores (em 
média, 52% inferior) para resolver o desafio de lógica proposto 
em comparação com o grupo que não recebeu treinamento. Tais 
dados foram submetidos a testes estatísticos e os resultados 
sugerem diferença estatisticamente significante entre os grupos, 
indicando um melhor desempenho no raciocínio lógico de 
crianças que participaram do treinamento na ferramenta Scratch. 

ABSTRACT 
The technology has become increasingly present in the daily lives 
of the students as an important resource in the learning process. In 
this scenario, the use of interactive activities arouses students 
interest, breaking barriers between the unknown and the logical 
development. With this purpose, there were computer tools that 
support the process of teaching and learning through technological 
resources. In this paper, we conduct an experiment with 2nd year 
elementary school students on the use of technologies related to 
computer programming education (the Scratch tool). In this 
experiment, half the students attended a training to learn computer 

programming concepts by creating digital game, the other half of 
students did not attend the training. After the training, students 
from both groups were asked to solve a logic problem (“The wolf, 
sheep, and cabbage”). As result, students who participated in the 
training had less time (on average 52% less) to solve the proposed 
logic problem when compared to the group that did not participate 
in the training. These data were submit to statistical test and the 
results suggest statistical significant difference between both 
groups, indicating a better performance in the logical reasoning of 
children who participated in the training in the Scratch tool. 

Palavras-chaves 
Programação, Scratch, Raciocínio Lógico, Experimento, Jogos, 
Crianças, Ensino Fundamental. 

1. INTRODUÇÃO 
Atualmente, a tecnologia está cada vez mais presente no cotidiano 
das pessoas. Na área de educação, o uso de tecnologias para 
apoiar o processo de aprendizado tem sido cada vez mais 
procurado e implantando em escolas de diferentes níveis e/ou 
faixas-etárias. Um dos grandes desafios dos educadores é 
aumentar o interesse dos alunos e mantê-los motivados durante o 
processo de aprendizado, e o uso de recursos tecnológicos pode 
contribuir para este objetivo. 

Nesse cenário, uma oportunidade de aplicação da tecnologia como 
instrumento de apoio à educação refere-se à dificuldade que os 
alunos possuem ao se depararem com problemas de raciocínio 
lógico. Scolari et al. [1] sugerem que o pensamento 
computacional e o raciocínio lógico deveriam ser ensinados desde 
cedo no processo educacional, já que aumentam a capacidade de 
dedução e conclusão de problemas. Tal iniciativa tem sido 
incentivada pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC), que 
defende o ensino da Computação desde o ensino básico [2]. 

Diversas iniciativas com este contexto têm sido propostas ao redor 
do mundo. Nos Estados Unidos, essas atividades extracurriculares 
têm sido incentivadas por grandes empresas de tecnologia e seus 
fundadores, entre as quais se destacam Microsoft e Facebook. Há 
eventos em que pais e crianças, desde o jardim de infância ao 
ensino fundamental, se debruçam sobre computadores resolvendo 
quebra-cabeças animados para aprender os princípios da lógica do 
computador [3]. Mais recentemente, foi divulgada uma notícia 
que o Governo Australiano reclassificou História e Geografia 
como matérias facultativas no ensino fundamental e médio, em 
favor das aulas de programação de computadores [4].  
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Nos cursos de graduação em computação, a programação de 
computadores é uma das disciplinas introdutórias essenciais, e 
constitui a base para muitos campos em que a informática se 
aplica. Esta disciplina deve capacitar o indivíduo a utilizar a 
lógica de programação na resolução de problemas [5]. Nesse 
momento, considera-se de grande ajuda a aplicação de atividades 
iterativas para o uso de conceitos de programação no processo de 
geração de conhecimento, tendo em vista que quanto mais cedo 
são implantados os conceitos computacionais, mais facilmente são 
quebradas as barreiras entre o desconhecido e o desenvolvimento 
lógico. A lógica é fator imprescindível para a resolução de 
problemas voltados à computação, proporcionado no indivíduo 
maior familiaridade com o mundo da tecnologia [6].  

Com este objetivo, surgiram algumas ferramentas computacionais 
que apoiam o processo de ensino-aprendizagem por meio de 
recursos tecnológicos. Uma delas é o ambiente de ensino Scratch, 
que foi construída com o objetivo de apoiar os seus usuários no 
aprendizado de conceitos de programação e raciocínio lógico por 
meio de uma linguagem de programação visual [7]. 
Neste artigo, será apresentado um experimento conduzido com 
alunos com uma turma do 2º ano do ensino fundamental (crianças 
de 7 a 8 anos de idade) onde um grupo foi treinado em relação ao 
ensino de programação de computadores com a ferramenta 
Scratch e o segundo grupo não recebeu este treinamento. Os 
alunos dos dois grupos foram convidados a resolver um desafio 
que envolvesse um problema de lógica. Como resultado, os alunos 
que participaram do treinamento apresentaram tempos menores 
(em média, 52% inferior) para resolver o desafio de lógica 
proposto em comparação com o grupo que não recebeu 
treinamento. Tais dados foram submetidos a testes estatísticos que 
revelaram a existência de diferença significativa entre os dois 
grupos analisados, sugerindo que houve melhoras substanciais no 
raciocínio lógico de crianças que participaram de um treinamento 
com conceitos de programação de computadores por meio de uma 
metodologia de desenvolvimento de jogos digitais. 

O artigo está organizado da seguinte forma. Na seção 2 é 
apresenta a fundamentação teórica, descrevendo conceitos sobre 
raciocínio lógico, uma descrição da ferramenta Scratch, utilizada 
durante este trabalho e trabalhos relacionados. Na seção 3 é 
apresentado o planejamento e projeto do estudo experimental que 
foi realizado. Na seção 4 são apresentados e discutidos os 
resultados obtidos a partir da execução do estudo experimental. 
Finalmente, na seção 5 são discutidos as conclusões obtidas com 
este trabalho e trabalhos futuros previstos para sua continuidade. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Raciocínio Lógico 
Nota-se que atualmente o aluno tem sido demandado a pensar 
cada vez mais rápido durante algumas situações do dia-a-dia. 
Existe uma infinidade de situações em que nos deparamos com 
problemas a serem resolvidos que nada tem a ver com matérias de 
ciências exatas.  

O raciocínio lógico é uma habilidade que interfere diretamente no 
desempenho das atividades profissionais. Ele permite que os 
indivíduos consigam elaborar argumentos importantes para 
tomadas de decisões. Independente da profissão e da área em que 
o indivíduo atua, pensar e raciocinar de maneira crítica são 
competências de grande diferenciação [8]. 

Observa-se que o ensino da lógica geralmente é tratado nas 
primeiras fases da aprendizagem, onde os alunos devem aprender 
a desenvolver o raciocínio lógico para auxiliar na resolução de 
problemas. Para alguns autores, habilidades básicas, como ler e 
escrever, deveriam passar para um nível mais avançado 
relacionado a “aprender a ler bem, aprender a escrever bem e 

aprender a resolver problemas matemáticos bem”, que podem ser 
alcançados por meio do desenvolvimento do raciocínio lógico [1]. 

2.2 A Ferramenta Scratch 
O projeto original da ferramenta Scratch foi motivado pelas 
necessidades e interesses das crianças e jovens, com idades entre 
8 a 16, visando à aprendizagem e educação computacional. Ela é 
um software gratuito e foi lançado em 2007 [7].  

Scratch consiste em uma linguagem e ambiente gráfico com 
manipulação de comandos, imagens, vídeos e sons, em que não é 
preciso digitar funções ou endereços, facilitando a interação entre 
os objetos e possibilitando a criação de animações e jogos. Ele 
está atualmente em sua versão 2.0. A ferramenta foi desenvolvida 
pelo MIT Media Lab para viabilizar o ensino de programação, 
além do despertar de conceitos lógicos [9]. 

A Figura 1 faz uma comparação entre um programa básico de “olá 
mundo” escrito na ferramenta Scratch e como ficaria um 
programa com o mesmo propósito escrito em uma linguagem de 
programação tradicional, como Java. 

 

Figura 1: Programa “Olá Mundo” em Scratch e Java. 

O objetivo principal da ferramenta Scratch é facilitar a introdução 
de conceitos de matemática e computação, induzindo o 
pensamento criativo, raciocínio sistemático e o trabalho 
colaborativo [10]. A ferramenta possui um ambiente direcionado 
para crianças e oferece uma linguagem de programação simples e 
de boas características visuais. Os comandos assemelham-se a 
peça de quebra cabeça formando blocos de comando. 

2.3 Trabalhos Relacionados 
O uso de conceitos de programação de computadores por alunos 
do ensino básico já foi tratado em trabalhos anteriores. O trabalho 
de Scaico et al. [11] descreve um experimento realizado com a 
ferramenta Scratch com alunos do ensino médio utilizando uma 
metodologia de computação desplugada. Essa abordagem consiste 
na exploração dos fundamentos de Ciência da Computação sem a 
necessidade do uso de computadores [12]. 

Já o projeto de Vieira et al. [13] também utilizou a técnica 
conhecida como “computação desplugada”, inovando 
completamente a forma de apresentação das atividades, usando o 
formato teatral com estudantes das escolas públicas. Utilizando 
essa alternativa como técnica para melhorar o processo de ensino 
e aprendizagem. A execução desse projeto é relevante, pois os 
alunos das escolas adquiriram uma compreensão de como funciona 
os computadores sem necessidade de recursos tecnológicos. 
Entretanto, não utilizam o uso dos computadores na educação. 

Em [14], são descritos os resultados de uma oficina de lógica de 
programação com alunos do segundo ano. Foram abordados 
tópicos desde resolução de problemas e até desenvolvimento de 
algoritmos. Os autores concluem que a ferramenta Scratch é um 
instrumento que pode auxiliar os alunos que possuem dificuldade 
em organizar pensamentos, em construir conceitos matemáticos 
ou problemas com informática. Os autores ainda afirmam que o 
aluno que usar essa ferramenta no início da disciplina terá melhor 
compreensão de conceitos de programação, como estruturas de 
decisão e repetição, variáveis, operadores, dentro outros conceitos. 

No projeto realizado por Wangenheim et al. [15], os autores 
concluíram que o ensino de computação usando Scratch pode ser 
adotado como sucesso já no primeiro ano do ensino fundamental. 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

580

O estudo mostra ser possível a programação de uma história 
interativa da Chapeuzinho Vermelho em poucas aulas. Também 
foi observado que as aulas motivaram os alunos a aprender mais 
sobre programação e promoveram uma experiência de 
aprendizagem positiva e satisfatória. Uma das ameaças à validade 
desse estudo foi o fato de que vários alunos ficaram motivados e 
começaram a utilizar o Scratch fora das aulas. Assim, alguns 
resultados obtidos de aprendizagem podem ter sido influenciados 
por estas atividades extras. Mesmo com alguns projetos 
relacionados ao ensino de conceitos de computação, existem 
poucos trabalhos focado para esses alunos de ensino fundamental 
ou médio. Esses números são ainda menores com projetos 
voltados para crianças com idade de 7 anos e que estão 
começando o ensino fundamental.  

Este artigo apresenta um estudo que visa o ensino de conceitos 
básicos de computação para alunos de ensino fundamental, mais 
precisamente aqueles que estão no 2º ano do ensino fundamental, 
com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento do 
raciocínio lógico e uso da criatividade, onde se encontra cada vez 
mais difícil aplicar esses conceitos ao longo dos anos escolares. 

3. ESTUDO EXPERIMENTAL 
3.1 Definição do Estudo 
Este trabalho busca mostrar que o uso de uma metodologia de 
desenvolvimento de jogos voltado para crianças do ensino 
fundamental pode melhorar significativamente a habilidade dos 
participantes na resolução de problemas de lógica. 

3.1.1 Objetivo do Estudo 
Esse estudo tem como objetivo fazer uso de uma metodologia 
baseada na criação de jogos digitais com o propósito de medir o 
impacto na habilidade do aluno do ensino fundamental em 
resolver problemas de raciocínio lógico. 

O objetivo desse estudo é esquematizado a partir do paradigma 
GQM (goal, question and metric), proposto em [16], conforme a 
Tabela 1. 

Tabela 1. Descrição do objetivo do estudo no formato GQM. 

Analisar 
A aplicação de uma metodologia 

baseada na criação de jogos digitais 

Com o propósito de Caracterizar 

Com relação a 
Habilidade em resolver problemas de 

lógica 

Do ponto de vista do Estudantes do ensino fundamental 

No contexto De uma turma do ensino fundamental 

 

3.1.2 Questões de Pesquisa 
Nesse contexto, foi formulada uma questão de pesquisa para esse 
estudo: RQ1. Qual o impacto do uso de jogos na habilidade de 

um aluno do ensino básico na resolução de problemas de lógica? 

3.2 Planejamento e Execução do Estudo 
Para responder à questão de pesquisa, foi planejado um estudo 
experimental seguindo etapas descritas em [17] para a realização 
de experimentos em engenharia de software. Nesse cenário, 
podem ser evidenciadas as seguintes etapas: 1) Seleção dos 
participantes 2) Realização de curso de introdução a programação 
de computadores com Scratch 3) Experimento em grupos. A 
metodologia do treinamento realizado visa aplicar os 
conhecimentos de conceitos de programação para crianças nos 
anos iniciais do ensino básico utilizando a ferramenta Scratch 
v2.0, citada na seção 2.2.  

3.2.1 Seleção dos participantes 
O experimento foi executado com uma turma de 17 alunos do 2º 
ano do ensino fundamental, com idade entre 7 e 8 anos de idade. 
A turma foi dividida aleatoriamente em dois grupos A e B com 9 
e 8 participantes respectivamente. O grupo A participou do 
treinamento e o grupo B não participou do treinamento. 

3.2.2 Hipóteses 
O experimento foi projetado para testar as hipóteses a seguir (nula 
e alternativas): 

Hipótese Nula (H0): Não há diferença de tempo entre os 
resultados obtidos pelo grupo que utilizou a metodologia e o 
grupo que não utilizou a metodologia proposta na resolução de 
problemas de raciocínio lógico. 

Hipótese Alternativa 1 (H1): O grupo com participantes do 
treinamento da metodologia proposta apresenta resultados 
melhores que o grupo não participante em relação ao tempo 
para a resolução de problemas de raciocínio lógico. 

Hipótese Alternativa 2 (H2): O grupo não participante do 
treinamento da metodologia proposta apresenta resultados 
melhores que o grupo participante em relação ao tempo para a 
resolução de problemas de raciocínio lógico. 

3.2.3 Metodologia Utilizada no treinamento 
As aulas foram ministradas em uma escola particular de 
Manaus/AM, cujo laboratório de informática oferecia 24 
computadores e cada um pôde desenvolver as suas atividades de 
forma individual. 

Cada encontro foi acompanhado por uma professora e dois 
monitores. Os monitores, todos alunos graduandos da 
Universidade Federal do Amazonas, tinham objetivo de auxiliar 
os alunos nos exercícios realizados em sala, tirando possíveis 
dúvidas e verificando o tempo de realização de cada atividade que 
eram propostos.  

O planejamento das aulas foi baseado no conteúdo disposto por 
uma rede mundial de atividades extracurriculares chamada Code 
Club Brasil. Essa iniciativa é completamente gerenciada por 
voluntários, com o objetivo de ensinar programação de 
computadores às crianças [3].  

As aulas planejadas tiveram como objetivo apresentar os 
conceitos básicos de programação e da ferramenta Scratch, 
utilizada para criação de jogos digitais por meio de uma interface 
visual. Primeiramente foi apresentada a ferramenta, mostrado suas 
funcionalidades e como poderiam utilizá-la para desenvolver as 
atividades. Para essa aula, foi feita uma analogia a uma peça 
teatral, aproveitando assim as características do Scratch que 
também necessita de palco, pano de fundo, personagens e roteiros. 
Era sempre mostrado um conceito computacional e em seguida 
esse conceito era colocado em prática por meio do 
desenvolvimento de um jogo. Nas aulas seguintes, foram 
utilizados os conceitos já apresentados em aulas anteriores, sem 
lembrá-los de como fazer as tarefas. Foram utilizadas apenas 
perguntas para instigar a lembrança do aluno, como por exemplo: 
“Você lembra?”, “Consegue fazer sozinho?”.  

O curso teve um total de 9 encontros, como mostrado na Tabela 2, 
totalizando 15 horas. O curso foi dividido em duas partes: aulas 
expositivas/práticas e ao final o desenvolvimento de um jogo por 
aluno. A Tabela 2 mostra o planejamento do curso. 

O nível de dificuldade das atividades aumenta a cada novo 
conceito apresentado, pois a especificação de cada atividade era 
diferente da anterior, conforme será apresentado a seguir. 
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Tabela 2. Divisão dos encontros. 

Encontro Atividades 
1 AT1, AT2, AT3 

2 AT4 

3 AT5 

4 AT6 

5 
Foi realizada a atividade de avaliação utilizando 

o jogo “O lobo, a ovelha e a couve”. 

6,7,8 Encontros para a produção dos jogos. 

9 Apresentação final durante a feira da escola. 

• [AT1] Fazendo o personagem se movimentar no cenário: 
Essa atividade teve como objetivo apresentar os comandos 
iniciais que fazem os personagens se movimentarem e como 
realizar a troca de trajes. 

•  [AT2] Fazer um personagem dançar: O objetivo foi fazer o 
personagem dançar por meio da troca de trajes e execução de 
sons. 

•  [AT3] Jogo do cão, papagaio e menino: O primeiro jogo 
apresentado teve como objetivo fazer o papagaio fugir do 
cão. Essa fuga deve respeitar o movimento do ponteiro do 
mouse. O menino interage com o usuário dando as instruções 
do jogo por meio do comando “diga”. 

• [AT4] Jogo do Ping-Pong: Foi mostrado como desenhar um 
cenário e um ator, além de novos comandos como “se” e 
“tocado em” que se refere ao contato do ator com outro 
objeto, além dos conceitos já vistos. 

• [AT5] Jogo do gato e do rato: É um jogo de pega-pega 
abordando conceitos já vistos, incluindo novos conceitos 
como adicionar novas fantasias e contar pontos cada vez que 
o rato é pego utilizando a criação de variáveis. Foi deixado 
livre para as crianças escolherem outros personagens. Como 
por exemplo, “o rato e o gato”, entre outros. 

•  [AT6] Jogo de caça às bruxas: O último jogo teve o objetivo 
apresentar comandos para “desaparecer” e “aparecer” com 
um personagem, colocar contagem regressiva, duplicar 
personagens e outros já vistos no decorrer das aulas. 

 
No decorrer do curso, naturalmente os alunos passaram a 
encontrar soluções para determinados problemas e ajudando os 
demais. Ao final do 1o dia, todos mostraram-se bastante 
motivados e interessados na realização das atividades mostrando 
uma reação positiva à ferramenta. Essa boa receptividade foi 
observada principalmente quando eram executados os desafios. 

As atividades AT3, AT4, AT5 e AT6 foram seguidas da 
realização de desafios. Esses desafios foram propostos como 
forma de estimular o aluno. Eram atividades já feitas que teriam 
que reproduzir novamente, sem ajuda dos monitores ou 
professora. O tempo de execução desses desafios foi medido com 
o objetivo de avaliar a metodologia proposta. 

Ao final do curso, todos tiveram também que desenvolver seu 
próprio jogo, fazendo uso dos conceitos apresentados durante o 
treinamento. Esses jogos foram apresentados pelos alunos durante 
a feira de ciências da escola. 

3.2.4 Desafio de Lógica a ser Solucionado 

Ao final do treinamento, ambos os grupos (alunos que receberam 
treinamento e alunos que não receberam treinamento) deveriam 
resolver um desafio de lógica a fim avaliar o impacto do 
conhecimento dos conceitos de programação de computadores no 
raciocínio lógico dos alunos. 

O desafio escolhido foi “O lobo, a ovelha e a couve”, retirado do 
site Racha Cuca, dedicado a todas as idades, que consiste em um 

ambiente onde encontra-se desde Jogos Online até problemas de 
lógica, em níveis de dificuldades diferentes [18]. O desafio está 
caracterizado como jogo de raciocínio lógico no nível fácil para 
crianças com mais de 6 anos e com duração de 5 a 15 minutos. 

Foi explicado a todos os alunos o objetivo do desafio, indicando 
que eles deveriam levar o lobo, a ovelha e a couve até a margem 
oposta utilizando um barco, mas com as seguintes restrições: 
quando o homem não está por perto, o lobo come a ovelha ou a 
ovelha come a couve. Logo, eles deveriam evitar que tais cenários 
ocorrerem, pois caso contrário eles perderiam o jogo. Eles 
também foram avisados que poderiam realizar quantas tentativas 
fossem necessárias para resolver o problema apresentado.  

Na seção 4 será apresentada uma análise dos dados apresentados 
nessa seção.  

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
A análise dos resultados foi realizada em duas etapas. Na primeira 
etapa, foram analisados os tempos obtidos pelos alunos para a 
conclusão de atividades previstas no treinamento realizado com a 
ferramenta Scratch a fim de observar o desempenho e a evolução 
dos alunos em relação às tarefas propostas. Na segunda etapa, 
foram analisados dois grupos de alunos (os que receberam o 
treinamento e os que não receberam o treinamento na ferramenta 
Scratch) durante a resolução de um problema de lógica ao qual 
foram submetidos a fim de avaliar se o conhecimento em 
conceitos de programação de computadores apresenta algum 
impacto no tempo para a resolução do problema. 

4.1 Etapa 1: Análise do Tempo para 
Conclusão das Atividades do Treinamento 
Para avaliação do desempenho dos alunos ao longo treinamento 
com a ferramenta Scratch, foram utilizadas métricas relacionadas 
aos atributos Facilidade de aprendizagem e Eficácia, propostos 
pelo modelo PACMAD [19]. A seguir é descrito o significado de 
cada atributo e como eles foram medidos no estudo apresentado. 

• Eficácia: é a capacidade de um usuário concluir uma tarefa 
alcançando os objetivos. Neste estudo ela será medida por 
meio do tempo necessário por cada participante para a 
conclusão das atividades propostas. 

• Facilidade de Aprendizagem: é a facilidade com a qual 
uma pessoa pode obter habilidade com uma aplicação/ 
método/ferramenta. Ele geralmente reflete o tempo que uma 
pessoa leva até se tornar eficaz em alguma atividade. Neste 
estudo, ela será medida por meio da contagem do tempo 
necessário para a conclusão de tarefas semelhantes realizadas 
de forma repetida. 

Duas tarefas realizadas durante o treinamento foram analisadas: 
(1) Adição/Remoção de atores e (2) Adição de plano de fundo. As 
análises serão apresentadas nas subseções seguintes. 

4.1.1 Tempo para Adicionar/Remover Atores 
Como os comandos para adicionar e remover um personagem 
(ator) foram ensinados na AT2, a análise dos tempos de conclusão 
da tarefa foi realizada apenas para as 4 atividades seguintes (AT3 
a AT6). Os dados obtidos referentes a esta tarefa estão 
apresentados na Tabela 3. 

Nesta tarefa (adição/remoção de atores), os alunos ficaram livres 
para escolher qualquer personagem. Assim, os alunos gastaram 
um certo tempo com dúvida na escolha do personagem, o que 
pode refletir no tempo final para a conclusão da atividade. 

Analisando estes dados, é visível que houve melhora na execução 
das tarefas semelhantes ao longo do tempo. O tempo requerido 
pelos alunos vai reduzindo à medida que atividades semelhantes 
são apresentadas a eles, indicando que eles aprenderam e se 
tornaram mais eficazes com a repetição das tarefas.  



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

582

Tabela 3. Tempo para Adicionar/Remover atores (segundos). 

Participante AT3 AT4 AT5 AT6 
C1 120 100 90 60 
C2 120 100 60 60 
C3 120 140 100 90 
C4 80 59 36 25 
C5 115 90 50 30 
C6 80 50 50 30 
C7 90 55 100 50 
C8 90 80 45 20 
C9 90 80 75 50 

Média 100,6 83,8 67,3 46,1 

 

4.1.2 Tempo para Adicionar Plano de Fundo 
Outra tarefa medida durante a aplicação do treinamento refere-se 
à adição de um plano de fundo, ensinada na atividade AT3. A 
análise dos tempos de conclusão da tarefa foi realizada apenas 
para 2 atividades (AT5 a AT6), que possuíam esta tarefa como 
requisito. Os dados obtidos referentes a esta tarefa estão 
apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4. Tempo para Adicionar Plano de Fundo (segundos). 

Participante AT5 AT6 
C1 40 35 
C2 45 40 
C3 70 19 
C4 39 25 
C5 77 20 
C6 75 30 
C7 70 30 
C8 55 30 
C9 85 40 

Média 61,8 29,9 

Novamente é visível a melhora na execução da tarefa semelhante 
na segunda vez que ela foi realizada. Todos os alunos melhoraram 
seu tempo na segunda vez que realizaram a tarefa. Observa-se o 
decaimento do tempo requerido pelos alunos que participaram do 
estudo (em média) ao longo das duas atividades realizadas. 

Para algumas atividades não foram obtidos os tempos, pois os 
alunos faziam antes do momento solicitado, citando que já sabiam 
fazer. “Agora já ficou muito fácil” era alguma das falas citadas 
pelos alunos. 

4.2 Etapa 2: Análise Comparativa dos Grupos 
(treinados e não treinados) 
Esta análise avaliou o desempenho de dois grupos durante a 
resolução de um desafio de lógica a fim de avaliar se o 
conhecimento em conceitos de programação de computadores 
apresentados a um grupo de alunos durante o treinamento descrito 
anteriormente apresenta algum impacto no tempo para a resolução 
de desafios que requerem raciocínio lógico. 

A avaliação contou com 17 alunos, divididos em dois grupos. O 
Grupo A foi formado por 9 alunos (identificados como C1 a C9) 
que participaram do treinamento na ferramenta Scratch (cujos 
resultados foram apresentados na seção anterior). O Grupo B foi 
formado por 8 alunos (identificados como N1 a N8) que não 
tiveram nenhum contato com a ferramenta Scratch. Todos os 
alunos foram convidados a solucionar o problema de lógica 
associado ao desafio “O lobo, a ovelha e a couve”, descrito na 
seção 3 deste artigo.  

A Tabela 5 apresenta os dados do estudo, com o tempo obtido por 
cada aluno de acordo com o grupo em que foi alocado, além da 
média e desvio padrão obtido para cada grupo. Como resultado, os 
alunos que participaram do treinamento apresentaram tempos 
menores (em média, 52% inferior) para resolver o desafio de 
lógica proposto em comparação com o grupo que não recebeu 
treinamento. Além disso, os resultados apresentaram um desvio 
padrão menor para o grupo que realizou o treinamento, indicando 
maior uniformidade dos tempos neste grupo, em relação ao grupo 
de alunos que não realizaram o treinamento. 

A partir dos dados coletados, foi aplicado um teste estatístico a 
fim de avaliar se havia diferença significativa entre os resultados 
obtidos por ambos os grupos (com e sem treinamento) em relação 
ao tempo para resolução do desafio de lógica. Assim, inicialmente 
foi aplicado o teste Shapiro-Wilk para avaliar a normalidade da 
amostra. O resultado indicou que os dados não seguem uma 
distribuição normal para nível de confiança de 95% (ρ = 0,043).  

Tabela 5. Tempo individual e média dos alunos para resolução 
do desafio de lógica apresentado. 

Grupo Aluno Tempo 
(segundos) 

Média 
(Desvio Padrão) 

A 
(Com 

treinamento) 

C1 476 

233,6 
(170,3) 

C2 510 

C3 144 

C4 140 

C5 182 

C6 100 

C7 60 

C8 257 

C9 476 

B 
(Sem 

treinamento) 

N1 758 

484,6 
(241,3) 

N2 360 

N3 565 

N4 115 

N5 400 

N6 710 

N7 758 

N8 360 

Assim, seria necessário a aplicação de um teste não-paramétrico 
para avaliar a possibilidade de diferença estatística significante 
entre os 2 grupos. Então, foi aplicado o teste Mann-Whitney com 
nível de confiança de 95% (α = 0,05). O resultado do teste indicou 
um p-value de 0,04093, indicando que haveria diferença 
estatística entre os grupos, o que refuta a hipótese nula H0 (não 
haveria diferença de tempo entre os grupos) e confirma a hipótese 
alternativa H1 (o grupo que recebeu treinamento apresenta tempos 
melhores que o grupo que não recebeu treinamento para a 
resolução de problemas de raciocínio lógico). 

Os dados obtidos em ambos os testes (de normalidade [Shapiro-
Wilk] e Não-Paramétrico [Mann-Whitney]) estão apresentados na 
Tabela 6, para nível de confiança de 95%. 

Tabela 6. Tempo individual e média dos alunos para resolução 
do desafio de lógica apresentado. 

Variável 
Teste de Normalidade 
Shapiro-Wilk: α = 95% 

Teste Não Paramétrico 
Mann-Whitney: α = 95% 

Tempo ρ = 0.043339 ρ = 0,04093 
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A próxima seção apresenta as conclusões desta pesquisa e aponta 
próximos trabalhos a serem conduzidos visando a sua 
continuidade. 

5. CONCLUSÕES E TRABALHOS 
FUTUROS 
Esse trabalho apresentou uma análise dos resultados do 
experimento para um grupo de alunos do 2o ano do ensino 
fundamental que utilizou Scratch visando analisar a influência no 
uso de programação no desenvolvimento do raciocínio lógico. Onde 
o aluno constrói um jogo por meio do encadeamento de blocos de 
comandos, similar a construção de um brinquedo educativo. 

A partir disso, foi projetado um experimento com a turma onde 
metade dos alunos participou do treinamento com conceitos de 
programação de computadores, por meio de uma metodologia de 
desenvolvimento de jogos digitais e a outra metade não. Após o 
treinamento, os alunos dos dois grupos foram submetidos a um 
desafio de lógica. Como resultado, os alunos que participaram do 
treinamento apresentaram tempos menores (em média, 52% 
inferior) para resolver o desafio de lógica proposto em 
comparação com o grupo que não recebeu o treinamento. Tais 
dados foram submetidos a testes estatísticos e os resultados 
obtidos sugerem que houve melhoras substanciais no raciocínio 
lógico de crianças que participaram do treinamento. Como 
resultado adicional, todos os alunos participantes criaram jogos 
autorais que foram apresentados em uma feira de ciências. 

Para uma avaliação qualitativa, foram feitas as seguintes 
perguntas para a professora e os pais após o treinamento: 

• Qual foi a reação dos alunos ao saber que iriam participar 
do curso? 

• Foi observado alguma mudança no aluno durante o curso? 

• O que achou do resultado final? 

De forma resumida, todos relataram que os alunos ficaram bem 
animados e curiosos com o curso. A professora que ministra as 
aulas regulares relatou que os alunos participantes tinham uma 
concentração maior quando era falado sobre o curso. Durante a 
entrevista não estruturada com os pais, todos relataram uma 
melhora na concentração e na habilidade de encadear atividades 
para a resolução de um problema. Os pais relataram um interesse 
visível do aluno em ampliar o conhecimento após o treinamento.  

Como trabalhos futuros, podemos citar: ampliar a população do 
experimento para outros perfis do ensino fundamental e ensino 
médio, um estudo experimental onde a professora e os pais 
relatam em diários suas percepções para uma análise qualitativa 
mais detalhada, verificar o impacto da metodologia proposta do 
desenvolvimento de outras habilidades além do raciocínio lógico. 
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ABSTRACT 

O teste de software, visto como uma das principais formas de 

avaliar a qualidade do software, tem suas técnicas pouco aplicadas 

pelas empresas, sendo a falta de profissionais habilitados à 

implantação destas técnicas apontada como um dos principais 

fatores, evidenciando a necessidade de melhorar o ensino 

relacionado a testes de software. Uma tecnologia que pode 

auxiliar neste contexto refere-se aos objetos de aprendizagem, os 

quais permitem trabalhar um determinado conteúdo com 

interatividade, em diferentes níveis de granularidade de forma a 

potencializar o seu reuso. Este artigo descreve o planejamento, 

construção e avaliação de um conjunto de objetos de 

aprendizagem de teste de software, buscando sua aplicação em 

diferentes currículos e contextos de ensino, como cursos de 

graduação e treinamentos empresariais. Os resultados de uma 

primeira avaliação de um conjunto de objetos de aprendizagem 

aplicados em nível de graduação apontam para o potencial de 

aprendizagem, tanto em nível de compreensão quanto de 

aplicação.  

Categories and Subject Descriptors 

K.3.2 [Computer and Information Science Education]: 

Computer science education and Information systems education 

General Terms 

Experimentation  

Keywords 

Evaluation; Learning object; Software testing 

1. INTRODUCÃO 
O teste de software é uma das principais ferramentas para 

manutenção da qualidade do software. Contudo, percebe-se que a 

grande maioria das empresas não o pratica, devido a falta de 

profissionais qualificados para aplicação de testes no processo de 

desenvolvimento [10], o que ocorre em função da pouca ênfase 

dada ao assunto nas grades curriculares dos cursos de Ciência da 

Computação e Engenharia de Software [9]. Apesar de muitas 

pessoas entenderem que uma introdução breve aos testes na 

ementa de engenharia de software seria suficiente, esta abordagem 

é inadequada [9]. 

A partir da necessidade de apoiar o ensino de teste de software de 

forma flexível a se adequar a diferentes contextos de ensino 

(treinamento empresarial e cursos de graduação), bem como 

considerar variados currículos, aborda-se neste artigo o 

planejamento, construção e avaliação preliminar de um conjunto 

de objetos de aprendizagem (OA) focados na área de teste de 

software. Alguns pesquisadores já desenvolveram objetos de 

aprendizagem para área de teste de software [4][5]. Contudo, os 

trabalhos se atêm a metodologia de desenvolvimento e ao 

desenvolvimento de objeto para um contexto específico. Este 

artigo aborda um conjunto de objetos para a área de teste, bem 

como planejamento de sua granularidade. 

Para viabilizar o reuso dos objetos de aprendizagem em diferentes 

contextos, um fator chave e difícil de equacionar refere-se a 

granularidade [16]. A granularidade se refere ao tamanho do 

objeto, podendo ser entendida como “a menor porção do objeto 

com todas as informações essenciais de um tema” [7]. Um OA 

muito grande pode inviabilizar sua reusabilidade, por conter uma 

complexidade de conteúdos que são adequados a um número 

restrito de contextos. Portanto, a granularidade deve ser definida 

de maneira a aumentar a reusabilidade. Quanto maior a 

granularidade (menor o conteúdo), maior é a reusabilidade. No 

entanto, há que se garantir que não haja perda de informações 

necessárias para o entendimento do tema a ser desenvolvido pelo 

OA [16]. 

Assim, este artigo aborda na seção 2 a metodologia adotada para a 

definição do conjunto de objetos de aprendizagem que deveriam 

ser construídos. Posteriormente, são apresentadas algumas 

informações referente a produção dos objetos. A seção 4 apresenta 

um experimento para avaliação da aprendizagem através dos 

objetos de aprendizagem. Por fim as conclusões são apresentadas. 

2. PLANEJAMENTO DOS OBJETOS DE 
APRENDIZAGEM 
Um dos desafios encontrados foi identificar o que deve ser 

ensinado referente a teste de software, definindo uma 

granularidade que propicie o reuso e minimize o esforço de 

produção, bem como considerar tanto o contexto acadêmico 

quanto empresarial. Para tanto, a metodologia envolveu a 

realização de pesquisas documentais, considerando: (i) currículos 

de referência nacionais [8][13] e internacionais [1][12]; (ii) 

planos de ensino das disciplinas de cursos de graduação voltados 

à informática; (iii) guia de implementação do MR-MPS em 

organizações do tipo Fábrica de Teste [14]; e (iv) conhecimentos 

exigidos dos candidatos ao Certificado Brasileiro de Teste de 
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Software [2]. O mapeamento resultante dos itens i e ii estão 

detalhados em [6]. 

A partir da pesquisa documental realizada foi possível definir os 

objetos de aprendizagem e a granularidade dos mesmos, conforme 

listado abaixo. Importante observar que na etapa de planejamento 

incorporou-se além dos tópicos, o nível de conhecimento 

(conforme taxonomia de Bloom1 e constante em [12]), bem como 

a origem de cada tópico e seus objetivos de aprendizagem 

(suprimido nesta listagem por motivo de espaço). A origem de 

cada tópico encontra-se identificada na listagem com a seguinte 

legenda - SB: Swebok, CN: Currículos Nacionais, CT: 

Certificações, MB: MPS.BR. 

OA1) Fundamentos de Teste de Software – nível de compreensão 

- SB; CN; CT; MB 

OA2) Técnicas de Teste Software – nível de compreensão - SB; 

CN; CT; MB  

OA2.1) Técnica Caixa Branca – nível de aplicação - SB; CN; CT; 

MB 

OA2.2) Técnica Caixa Branca: Critérios Baseados no Fluxo de 

Controle – nível de aplicação - SB; CN; CT; MB 

OA2.3) Técnica Caixa Branca: Critérios Baseados na 

Complexidade – nível de aplicação - SB; CN; CT; MB 

OA2.4) Técnica Caixa Branca: Critérios Baseados no Fluxo de 

dados – nível de aplicação - SB; CN; CT; MB 

OA2.5) Técnica Caixa Preta: Particionamento por equivalência e 

análise de valor limite – nível de aplicação - SB; CN; CT; MB 

OA2.6) Técnica de Caixa Preta: tabela de decisão e grafo causa e 

efeito– nível de aplicação - SB; CN; CT; MB 

OA2.7) Técnica de Caixa Preta: critérios baseados em casos de 

uso – nível de aplicação - SB; CN; CT; MB 

OA3) Visão Geral dos Níveis e Tipos de teste – nível de 

compreensão - SB; CN; CT; MB 

OA3.1 - unidade) Nível de teste: teste de unidade – nível de 

aplicação - SB; CN; CT; MB 

OA3.1 – integração) Nível de teste: teste de integração – nível de 

aplicação - SB; CN; CT; MB 

OA3.1 – sistema e aceitação) Nível de teste: teste de sistema e 

aceitação – nível de aplicação - SB; CN; CT; MB 

OA3.2) Tipos de teste – nível de aplicação - SB; CN; CT; MB 

OA4) Visão geral do processo de teste – nível de compreensão – 

SB 

                                                                 

1 A taxonomia de Bloom é uma estrutura de organização 

hierárquica de objetivos educacionais, sendo os níveis (i) 

conhecer: memorização de fatos, padrões ou conceitos; (ii) 

compreender: imprime significado, interpreta problemas, 

exemplifica; (iii) aplicar: utiliza o aprendizado em novas 

situações; (iv) analisar: conhecer as partes e como elas se 

relacionam para um propósito; (v) avaliar: julga com base em 

critérios; e (vi) criar: reorganizar elementos em um novo padrão 

ou estrutura. [3] 

OA4.1) Por dentro do Processo de testes – nível de aplicação - 

SB; CN; CT; 

OA4.2) Questões quanto ao gerenciamento – nível de análise - 

SB; CT; MB 

OA5) TDD – nível de aplicação – CN 

Vencido o primeiro desafio de tratar a granularidade de um 

conjunto de objetos de aprendizagem focados na área de teste de 

software e, tendo-se definido os objetos, seus objetivos e nível de 

aprendizagem na taxonomia de Bloom, o próximo passo foi 

projetar detalhadamente cada objeto.  

Para esta etapa de análise e projeto do objeto de aprendizagem foi 

utilizada uma abordagem baseada na matriz de design instrucional 

proposta por [11]. Através dessa matriz é possível organizar de 

maneira abrangente os objetivos, papéis, ferramentas, conteúdos, 

atividades, avaliações e os ambientes necessários. Contudo, para o 

projeto dos objetos de aprendizagem foi realizada uma adaptação 

da matriz, conforme detalhado na tabela 1. 

Tabela 1- Adaptação de elementos da matriz de design 
instrucional 

Elemento da 
matriz original 
(Filatro, 2008) 

Aplicação de cada elemento na matriz 
instanciada 

Unidades Cada Unidade representa um objeto de 

aprendizagem, definido por: Identificador 

(OA <<número>>), título e nível de 

aprendizagem (conforme Taxonomia de 

Bloom). 

Pré-requisitos Elemento adicionado que visa descrever os 

conhecimentos prévios que o aluno deve 

ter para obter maior aproveitamento do 

conteúdo do objeto proposto.  

Objetivos Elemento utilizado conforme matriz 

original 

Papéis e 

Atividades 

Elementos suprimidos, pois neste projeto 

não há uma equipe vinculada. 

Duração e 

período 

Elemento suprimido. 

Ferramentas Descritas de forma vinculada a cada tópico 

apontado no conteúdo programático. 

Conteúdos Descrito utilizando estrutura de tópicos, 

vinculando abordagem proposta e 

ferramentas a serem utilizadas. 

Avaliação Abordado no transcorrer dos tópicos ou ao 

final na forma de exercícios. 

Leitura sugerida 

e próximos 

passos 

Elemento adicionado visando fornecer 

referência para aprofundamento do estudo, 

bem como diretriz para outros conteúdos 

relacionados. 
 

 

Esta estrutura de detalhamento foi elaborada para os 18 objetos de 

aprendizagem previstos e orientou a etapa de produção. Na 

sequência a tabela 2 apresenta, a fim de exemplo, uma parte da 

matriz utilizada para o OA1. 
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Tabela 2 – Matriz instrucional do OA1 

Identificador: OA1 Título: Fundamentos de Teste de 
Software 

Nível de 
aprendizagem: 
Compreensão 

Objetivos:  
- Conhecer a importância dos testes 

de software no desenvolvimento de 

sistemas 

- Identificar os significados dos 

diferentes termos utilizados na área 

de teste de software. 

Pré-Requisitos: - 

Conteúdo Programático 

Estrutura de tópicos: 

• Por que realizar testes no software? 

• Conceitos de Teste de Software 

• Terminologia relacionada com testes 

• Você sabia? 

• Verificação e Validação 

• Entendendo o Processo de Teste  

• Exercícios 

• Leituras sugeridas/próximos passos 

Detalhamento dos tópicos: 

 Por que realizar testes no software? – Despertar o interesse do 

aluno ao conteúdo de teste de software 

Abordagem: Apresentar personagem testador questionando o 

aluno sobre a importância de testar o software. O usuário pode 

interagir informando se considera ou não importante. Por fim, os 

personagens falam da importância do teste e apresentam o 

objetivo do objeto. 

Ferramentas: Personagens estáticos com balões de fala.  

 Conceito de teste 

Abordagem: Apresentar definições citadas por autores da área, 

sugerir um conceito, mas também deixar em aberto para que o 

aluno, a partir dessas informações, elabore seu conceito. 

Ferramentas: Personagens estáticos com balões de fala e vídeo. 

 Terminologia relacionada com testes 

Abordagem: Como a área de testes define sutis diferenças entre 

termos que em geral poderiam ser considerados sinônimos, esses 

conceitos são apresentados em forma de tópicos, segundo 

definição do IEEE. Os termos a serem abordados são engano, 

defeito, erro e falha. Um exemplo ilustrando em uma situação 

real o emprego de cada termo deve ser apresentado. 

Ferramentas: Personagens estáticos com balões de fala, 

imagens e elemento interativo. 

Você sabia? – Por que bug (inseto) é sinônimo de erro de 

software? 

Abordagem: Apresentar, como um fato curioso, os relatos sobre 

insetos que causavam problemas nos antigos computadores, e 

por esse motivo, acabaram sendo associados ao erro de 

programação. O quadro também pode citar erros famosos, casos 

de falhas em software e suas consequências. 

Ferramentas: Personagens estáticos com balões de fala, 

imagens e elemento interativo. 

... 

Entendendo o processo de teste 

Abordagem: Apresentar brevemente um conceito sobre processo 

de teste. Apresentação dos personagens incorporando papéis do 

processo de teste, cada um explicando sua função no processo.  

Ferramentas:. Personagens estáticos com balões de fala e 

recurso interativo simulando ambiente de desenvolvimento para, 

ao clicar, cada papel do processo descrever suas 

responsabilidades. 

 Exercícios 

Abordagem: Serão elaborados 9 exercícios em nível de 

compreensão, conforme a taxonomia de Bloom. 

Ferramentas: Questões de múltipla escolha, exercícios de 

completar frases com conceitos e ligar colunas. 

... 

 

3. PRODUÇÃO 
Para construção dos objetos de aprendizagem foi utilizada como 

ferramenta de autoria o Articulate Studio® 09. O Articulate 

funciona como um plug-in do Microsoft PowerPoint, sendo assim 

um ambiente já conhecido, o que facilitou a sua utilização. A 

ferramenta permitiu elaborar uma padronização de layouts para 

formatação estética dos objetos. Além disso, o Articulate possui 

ferramentas para criação de diversos tipos de questionários, 

narrações, captura das ações na tela para criação de vídeo-aulas e, 

principalmente, permite o empacotamento dos objetos segundo 

padrão SCORM. Desta forma, pode-se distribuir o objeto em 

formato compatível com os principais LMS (Learning 

Management System) disponíveis atualmente. 

Na sequência as Figuras 1 a 5 apresentam alguns exemplos de 

telas com o intuito de evidenciar o design, recursos e conteúdos 

abordados nos objetos de aprendizagem produzidos. 

 

 

Figura 1.  Exemplos do OA1 - Fundamentos de Teste de 
Software (Tópico Quem participa do processo de teste?) 
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Figura 2.  Exemplos do OA2 – Técnicas de Teste  (Tópico 
Caixa preta) 

 

 

Figura 3. Exemplo OA2 – Técnicas de Teste (Tópico Caixa 
branca) 

 

 

Figura 4. Exemplo OA2.1 –Teste de Caixa branca (Exercício) 

 

 

Figura 5. Exemplo OA3.2 –Tipos de teste (Tópico – vídeo 
ensinando a automatizar teste de desempenho) 

 

Observa-se na Figura 1 como ficou parte de um tópico descrito na 

matriz instrucional (tabela 2) implementado no OA. Nas figuras 2 

e 3 exemplifica-se recursos interativos para o usuário evidenciar a 

diferença de teste de caixa preta e teste de caixa branca, 

abordando situações distintas para teste. Na Figura 4 tem-se um 

exemplo de exercício para elaboração de gráfico de fluxo de 

controle para um código. Por fim, a figura 5 ilustra o uso de vídeo 

para demonstrar como automatizar teste de desempenho com a 

ferramenta JMeter. 

4. AVALIAÇÃO 
Um experimento foi realizado para verificar se os objetos de 

aprendizagem permitiam algum nível de aprendizagem em relação 

ao tema teste de software. As hipóteses consideradas para este 

experimento estão descritas na tabela 3. 

Tabela 3 – Hipóteses 

Hipótese nula2 Hipótese alternativa 

H01: Os objetos de 

aprendizagem não permitem ao 

aluno aprender sobre teste de 

software. 

HA1: Os objetos de 

aprendizagem permitem ao 

aluno aprender sobre teste de 

software. 

H02: Os objetos de 

aprendizagem não permitem ao 

aluno um melhor entendimento 

(nível entender da taxonomia de 

Bloom) sobre teste de software. 

HA2: Os objetos de 

aprendizagem permitem ao 

aluno um melhor 

entendimento (nível entender 

da taxonomia de Bloom) sobre 

teste de software. 

H03: Os objetos de 

aprendizagem não permitem 

que aluno aplique (nível aplicar 

da taxonomia de Bloom) os 

conceitos de teste de software. 

HA3: Os objetos de 

aprendizagem permitem que 

aluno aplique (nível aplicar da 

taxonomia de Bloom) os 

conceitos de teste de software. 

 

Para análise das hipóteses foi realizado um experimento in-vivo, 

ou seja, o experimento foi realizado em uma turma de sistemas de 

informação com a participação de 18 alunos. O experimento 

                                                                 

2 A Hipótese nula é utilizada para teste que representa uma 

declaração de que não existe diferença entre o parâmetro e a 

estatística com a qual ele está sendo comparado [15]. O objetivo 

é rejeitar a hipótese nula. 
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envolveu um pré-teste e um pós-teste (contendo algumas questões 

iguais ao pré-teste e outras similares com mesmo nível de 

conhecimento), considerando o conteúdo de 9 objetos de 

aprendizagem, englobando 36 questões, conforme Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Questões por assunto 

Id. do 
OA 

Assunto 

Questões por nível 
taxonomia de Bloom 

Compreens
ão 

Aplicaç
ão 

OA1 Fundamentos de Teste de 

Software 

4  

OA2 Visão Geral das Técnicas 

de Teste 

4  

OA2.1 Teste Caixa Branca 2 2 

OA2.2  - Critérios Baseados no 

Fluxo de Controle 

2 2 

OA2.3  - Critérios Baseados na 

Complexidade 

2 2 

OA2.5 Técnica Caixa Preta 

 - Partição por 

Equivalência e Análise do 

Valor Limite 

2 2 

OA3 Visão Geral dos Níveis e 

Tipos de teste.  

4  

OA3.1 Níveis de Teste 2 2 

OA3.2 Tipos de Teste 2 2 

 

O experimento consistitu em um primeiro momento assinatura do 

termo de consentimento após esclarecimento sobre a pesquisa que 

seria realizada. Posteriormente, os alunos preencheram o pré-teste 

para mapear o conhecimento inicial dos participantes no tema em 

questão. Na sequencia os alunos tiveram as aulas referente ao 

tema teste de software realizadas através dos objetos de 

aprendizagem, ou seja, sem exposição do professor. Por fim, os 

participantes realizaram o pós-teste.  Os resultados dos testes 

podem ser observados na Figura 6. 

 

 

 

Design do experimento 

 

O  X  O 

 

Figura 6: Comparativo de desempenho dos alunos do experimento 

 
 

Para a análise estatística dos resultados do experimento foi 

utilizado o teste dos sinais por postos ou Wilcoxon que é um teste 

não paramétrico (quando os dados não são normalmente 

distribuídos) e são úteis para comparar duas amostras que é o caso 

da avaliação realizada. Para o cálculo foi utilizado o sistema 

online disponível em http://www.socscistatistics.com. 

A tabela 5 apresenta a comparação dos resultados do pré-teste 

com o pós-teste dos 18 alunos partipantes do experimento, 

observando: (i) o resultado geral considerando o desempenho em 

todas as questões (H1); (ii) o resultado considerando apenas as 

questões do nível de compreensão (H2); e (iii) o resultado das 

questões em nível de aplicação (H3). 

Tabela 5 – Resultado estatístico da aprendizagem pelos objetos 

 Geral 
(H1) 

Nível de 
compreensão 

(H2) 

Nível de 
aplicação (H3) 

Z -3.6582 -3.3869 -3.233 

p-value 0.00013 0.00035 0.00062 
Resultado é significante para p<=0.01 

A partir do resultado obtido, pode-se observar que para as três 

hipóteses testadas o valor de p-value é menor que o nível de 

significância adotado (p<=0.01). Portanto, o resultado permite 

rejeitar H01, H02 e H03 e aceitar HA1, HA2 e HA3, ou seja, 

pode-se concluir que para a amostra considerada, os objetos de 

aprendizagem permitem ao aluno aprender sobre teste de 

software, considerando tanto o nível de compreensão quanto de 

aplicação. 

5. CONCLUSÕES 
A meta principal deste trabalho consistiu em planejar e 

desenvolver OA para o ensino de teste de software. Para tanto, o 

planejamento envolveu o estudo da granularidade adequada para 

os objetos, agrupando tópicos e conteúdos sugeridos por diretrizes 

curriculares nacionais e internacionais, planos de ensino de 

disciplinas relativas ao teste de software de cursos superiores, 

conteúdo exigido para certificação CBTS e conteúdo relativo a 

teste de software no guia de implementação do MPS-BR. Este 

estudo inicial gerou a proposta de elaboração de 18 objetos de 
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aprendizagem, abrangendo diferentes níveis da taxonomia de 

Bloom. 

Para cada um dos objetos de aprendizagem foi elaborada uma 

matriz instrucional para orientar o desenvolvimento dos objetos, 

envolvendo os objetivos de aprendizagem, conteúdos a serem 

abordados, ferramentas e avaliação. 

Um experimento envolvendo o uso dos OA foi realizado com uma 

turma de 18 alunos, obtendo-se resultado positivo, incluindo no 

nível mais alto de aprendizagem objetivado – no nível de 

aplicação. 

Atualmente, há 16 objetos de aprendizagem concluídos ou em 

fase de polimento (pequenos ajustes referentes a qualidade de 

imagens, correções ortográficas/gramaticais). O conjunto já 

concluído encontram-se disponíveis em 

https://www.inf.ufsc.br/~fabiane.benitti/byebug/ para download 

no padrão SCORM ou para acesso direto em HTML5. 
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ABSTRACT 
This article presents a research on proposals for pedagogical 

practices with elementary school teachers for a virtual learning 

environment Planeta ROODA 2.0. It is belivied that these tools 

have potential to support teaching practices that include 

authorship, production sharing and social exchanges in the school 

context. For this, was performed an extension course with 

education professionals, from which it collected the survey data. 

In this sense, also training teachers to use the virtual environment, 

to theoretical studies and experience sharing, as the continuous 

updating is a recurring demand. The aim of the course is to 

discuss the teacher's role in the context of digital technologies, 

understand aspects of child development and linking the demands 

of students and the pedagogical practices in virtual learning 

environment. The results show that teachers create educational 

proposals that include partially the authoring, sharing materials 

and social exchanges. All participants reported having interest in 

using the virtual environment in their practices as well as to 

conduct new courses on the subject. 

RESUMO 
Este artigo trata de uma pesquisa a respeito de propostas de 

práticas pedagógicas com professores do Ensino Fundamental 

para um ambiente virtual de aprendizagem (AVA).  Acredita-se 

que as funcionalidades do Planeta ROODA 2.0 possuem potencial 

para subsidiar práticas pedagógicas que incluam a autoria, o 

compartilhamento de produções e as trocas sociais no contexto 

escolar. Para tanto, realizou-se um curso de extensão com 

profissionais da educação, a partir do qual se coletou os dados da 

pesquisa. Nesse sentido, também se capacita professores para uso 

do ambiente virtual, aprofundamento teórico e trocas de 

experiências, uma vez que a atualização contínua é uma demanda 

recorrente. O objetivo do curso é discutir o papel do professor no 

contexto das tecnologias digitais, compreender aspectos do 

desenvolvimento infantil e estabelecer relações entre as demandas 

dos estudantes e as práticas pedagógicas em AVA. Os resultados 

demonstram que os professores criam propostas pedagógicas que 

contemplam de maneira parcial a autoria, o compartilhamento de 

materiais e as trocas sociais. Todos os participantes informaram 

ter interesse em utilizar o ambiente virtual em suas práticas assim 

como em realizar novos cursos sobre a temática. 

Descritor de Categorias e Assuntos 
K.3.2 [Computers And Education]: Computer and Information 

Science Education 

Termos Gerais  
Human Factors, Theory 

Palavras-chave 
Ambiente virtual de aprendizagem, prática pedagógica, 

Epistemologia Genética, Ensino Fundamental. 

1. INTRODUÇÃO 
Diante do cenário contemporâneo, de conexão entre pessoas de 

diferentes culturas e de suas variadas formas de se relacionar, a 

educação tem o desafio de formar cidadãos que se respeitem 

mutuamente, além do compromisso de proporcionar a construção 

do conhecimento. Essas relações extrapolam os encontros físicos, 

ocorrendo, também, por meio da rede mundial de computadores - 

internet. Nesse contexto, este artigo trata de um estudo sobre 

como os professores elaboram propostas pedagógicas para o 

ensino e aprendizagem em um ambiente virtual de aprendizagem 

para o Ensino Fundamental.  

O ambiente virtual de aprendizagem (AVA) apresentado aos 

professores, participantes do presente estudo, chama-se Planeta 

ROODA 2.01. O software está disponível na internet, 

gratuitamente, tendo como finalidade possibilitar o trabalho 

coletivo, interdisciplinar e de autoria de alunos e professores do 

Ensino Fundamental. Suas funcionalidades permitem a interação 

entre os atores educacionais através da troca de mensagens em 

debates, comentários e postagens, contendo texto, imagem e/ou 

vídeo, em diferentes funcionalidades. O AVA em destaque foi 

desenvolvido por uma equipe de programadores, educadores e 

webdesigners do Núcleo de Tecnologia aplicada à Educação 

(NUTED)2, o qual é vinculado à Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS). O Planeta ROODA 2.0 é segunda 

versão do ambiente, a qual se encontra em fase de testes e de 

aperfeiçoamento, porém algumas de suas funcionalidades foram 

                                                                 

1 O Planeta ROODA 2.0 é um ambiente virtual de aprendizagem 

on-line voltado para ao ensino e aprendizagem em escolas, 

desenvolvido pelo NUTED, disponível em: 

<http://www.nuted.ufrgs.br/planeta2.>. Os participantes 

envolvidos nas diferentes etapas de construção do AVA, além das 

autoras deste artigo, compreendem: Ana Lúcia Cezar Simões, Ana 

Luísa Cardoso Fonseca, Cássio Fachinelli da Silva, Lucas Souza 

da Rosa, Tássia Priscila Fagundes Grande, Guilherme Mottin, 

João Albertoni, entre outros. 

2 As produções científicas e tecnológicas do NUTED, vinculado à 

UFRGS, estão disponíveis em <http://www.nuted.ufrgs.br>. 

Acesso em: 10 set. 2015. 
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disponibilizadas para validação em um curso de extensão3 

destinado a professores.   

O curso de extensão, realizado em 2014, forneceu dados para 

realização desta pesquisa. Nele, utilizou-se o AVA Planeta 

ROODA 2.0 por suas funcionalidades apresentarem potencial 

para subsidiar práticas pedagógicas que incluam a autoria, o 

compartilhamento de produções e as trocas sociais. A formação de 

professores é uma maneira de contemplar a necessidade de 

atualização assim como proporcionar dados para a investigação 

acadêmica. Segundo Tardif, “pesquisas mostram que os saberes 

dos professores se baseiam, em boa parte, em sua experiência na 

profissão e em suas próprias competências e habilidades 

individuais” [1]. Desse modo, entende-se que a formação 

continuada permite que os profissionais da educação estejam mais 

próximos de perspectivas teóricas atuais e que estabeleçam trocas 

entre pares, o que pode desafiá-los e incentivá-los a inovar suas 

práticas pedagógicas. 

2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 
A educação não pode negligenciar os novos conhecimentos, as 

novas tecnologias e as novas formas de relacionamento que estão 

se dando atualmente. Para Xavier [2], o estudante “precisa 

também [ter] contato com as novas tecnologias, com as novas 

linguagens. Familiaridade com o computador, com o correio 

eletrônico, com a internet são inadiáveis. Hoje é preciso digitar e 

navegar tanto quanto ler, escrever e contar”.  

A tarefa tão complexa de ser professor refere-se a uma escolha 

profissional que, como outras, precisa de um rigor teórico e ético 

no seu trabalho e de comprometimento com os sujeitos 

envolvidos, já que tem o papel tão especial de educar. Nesse 

sentido, este estudo tem como foco o professor do Ensino 

Fundamental e, especificamente, a elaboração de práticas 

pedagógicas para um ambiente virtual de aprendizagem. As 

práticas pedagógicas envolvem conhecimentos teóricos e ação 

pedagógica, com base no planejamento, na escolha dos materiais 

didáticos e dos conteúdos, na metodologia de trabalho e na 

avaliação construída pelo professor junto aos estudantes. As 

práticas se constituem como o encontro das ações intencionais dos 

educadores com as ações dos estudantes no contexto escolar. Os 

professores in loco precisam coordenar planejamento e fazer 

pedagógico com os conhecimentos prévios dos alunos.  

A próxima subseção aborda a importância do planejamento para 

práticas pedagógicas mais produtivas. 

2.1 Planejar: o processo de construção das 
práticas pedagógicas 
Os planos de aula não podem ser tomados como receitas a serem 

replicadas, tampouco as ações podem ser descontextualizadas do 

cotidiano local ou desprovidas de intencionalidade. Segundo 

Zabala [3], o planejamento, a aplicação e a avaliação estão 

estreitamente vinculados. Nesta perspectiva, Macedo [4] defende 

a ideia de o planejamento ser uma etapa relevante para a 

composição das práticas pedagógicas. Diante disso, esta pesquisa 

assume as ideias de Zabala [3] e Macedo [4] quanto à prática e a 

função de planejar, tendo a perspectiva interacionista de Piaget 

como viés principal.  

                                                                 

3 Em 2014, criou-se o projeto de extensão chamado Planeta ROODA 2.0: 

um foco nos professores e alunos. Após, aprovado pela Pró-Reitoria de 

Extensão da UFRGS realizou-se um curso com professores em parceria 

com a colega de mestrado Ana Lúcia Cezar Simões. 

O processo de construção do planejar em direção ao trabalho mais 

consciente, mais intencional, mais produtivo passa pela reflexão 

do professor sobre o próprio ponto de vista, colocado em relação 

a teorias que o embasem. Nesse viés, considera-se o conhecimento 

assim como o planejamento uma construção, na qual a 

antecipação é uma importante forma de regular a prática. 

Antecipar é comprometer-se com aquilo que se quer que algo se 

torne [4]. Nessa perspectiva, Macedo [4] relaciona planejamento 

com antecipação, quando o docente parte dos conhecimentos e 

dos interesses dos estudantes e cria formas para alcançar o que 

quer que eles aprendam e se tornem.  

O objetivo docente de se refletir sobre planejamento, seja 

individual ou coletivamente, é de “[...] contribuir para que o 

professor aumente suas condições de questionar o que hoje se faz 

na escola e, sobretudo, construa maneiras concretas de 

transformar a realidade escolar, dando-lhe significado social e 

força para o crescimento das pessoas” [5]. 

Essa perspectiva requer que se (re)conheça o público com quem 

se trabalha, os seus conhecimentos prévios e o seu contexto. A 

partir disso, o professor estabelece uma relação complexa entre a 

realidade de seus alunos e o que quer alcançar (objetivos). As 

escolhas antecipadas que envolvem o processo de construção não 

se distinguem da prática reflexiva. A objetividade a ser colocada 

nos planejamentos não se constitui de elementos exclusivamente 

extraídos daquilo que já ocorreu. O docente ao refletir sobre suas 

ações dadas em sala de aula o faz de acordo com suas concepções 

teóricas e de suas experiências. O processo de construção do 

planejar em direção ao trabalho mais consciente, mais intencional, 

mais produtivo passa pela reflexão do professor sobre o próprio 

ponto de vista, colocado em relação a teorias ou outros pontos de 

vista. Becker [6], a partir de Piaget, explica que o professor faz 

isso através de um processo de reflexão, “[…] ao apropriar-se de 

sua prática, ele constrói – ou reconstrói – as estruturas do seu 

pensar, ampliando sua capacidade, simultaneamente, em 

compreensão e em extensão. Essa construção é possível uma vez 

que ele tem a prática, a ação própria; e, também, porque ele se 

apropria de teoria(s) suficientemente crítica(s) para dar conta das 

qualidades e dos limites de sua prática”. 

De acordo com a explicação de Piaget [7], a reflexão potencializa 

o avanço em outros patamares da tomada de consciência. Assim, 

acredita-se que quando professor reflete, pode realizar escolhas 

cada vez mais intencionais. Isso porque o processo de abstração 

refletida permite que a conceituação ultrapasse o nível da ação 

atingindo a compreensão, possibilitando a antecipação e o 

planejamento de ações [7]. A antecipação que Macedo [4] 

relaciona ao planejar está intrinsecamente vinculada às 

coordenações cognitivas dadas por abstrações refletidas. 

Diante do exposto, acredita-se que, tomada à luz de teorizações e 

considerados os pontos de vista de seus pares, a análise reflexiva 

do docente sobre as ações pedagógicas seja mais coerente e 

profunda, possibilitando renová-las. Na medida em que o 

professor desenvolve sua habilidade investigativa, pode estreitar a 

relação entre seus conhecimentos e suas intervenções com os 

estudantes. Logo, a formação continuada e a reflexão docente 

sobre a prática pode conduzir à criação de aulas mais bem 

planejadas, seja para ambientes físicos ou virtuais. 

2.2. Tecnologias digitais na escola 
As tecnologias digitais se constituem como meio para se 

estabelecer relações de ensino e aprendizagem, podendo 

atravessar os diferentes componentes curriculares. Isso significa 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

592

que a instrumentalização digital, ou seja, a preparação para o uso 

da máquina, apesar de necessária, não é o foco da sua presença na 

escola. As tecnologias podem potencializar o que o professor 

pretende trabalhar com os estudantes, dependendo de como 

planeja a sua utilização. Logo, as tecnologias digitais podem 

subsidiar diferentes formas de construir conhecimento. Desse 

modo, utilizá-las para a busca de conhecimento pronto na internet 

e para a realização de atividades repetitivas ou limitadas a 

estímulo-resposta4 é uma ideia muito restrita de inclusão das 

tecnologias no contexto escolar. Nesse sentido, os autores [8] 

entendem que as tecnologias digitais “[...] propiciam a 

reconfiguração da prática pedagógica, a abertura e plasticidade do 

currículo e o exercício da coautoria de professores e alunos”. 

As práticas em que os estudantes são ativos diante das tecnologias 

digitais propiciam que eles aprendam a selecionar conteúdo na 

rede de forma crítica, a estabelecer relações coerentes entre as 

informações, a produzir seus próprios materiais e a compartilhá-

los. Desse modo, o professor desafia a compreensão inicial dos 

estudantes com questionamentos, com outros materiais e com 

outros pontos de vista, que podem ser desde a opinião dos 

próprios colegas até os conteúdos científicos.  

Esse processo de construção do conhecimento se constitui como 

assimilações5 dos estudantes a partir das interações entre colegas e 

com os recursos tecnologógicos e os conteúdos que os professores 

proporcionam. E como elas vão muito além do lápis e do papel, o 

seu potencial de relações podem servir como instrumentos 

estruturantes do pensamento, conforme afirmam Almeida e 

Valente [8]. As diferentes formas de registro, de processsos e 

produções, através de documentos, imagens, sons, vídeos 

hipermídias, por exemplo, assim como a ubiquidade, o uso a 

qualquer tempo e lugar, a interação, que propicia o fazer e refazer 

contínuo, “impulsionam o trabalho colaborativo e, sobretudo, a 

produção de conhecimentos, a negociação de significados e a 

autoria”[8]. 

Essa forma de conceber as tecnologias e a sua integração de forma 

transversal às práticas pedagógicas requer conhecimentos 

específicos do professor, como o próprio uso das tecnologias 

digitais, passando pelas críticas e chegando à criação e publicação 

dos próprios materiais. As possibilidades de gestão de criação, 

publicação e compartilhamento de informações na web podem 

tornar os usuários sujeitos ativos, ou seja, autores, produtores de 

imagens e vídeos, não somente consumidores de informação. 

Nesse contexto, a escola também pode se beneficiar das diferentes 

potencialidades das tecnologias digitais.  Os professores podem 

levar as inovações para a sala de aula, uma vez que a fala, a troca, 

a colaboração, a cooperação e a construção do conhecimento 

podem ser produzidas em ambientes onde os estudantes se 

encontram no ciberespaço. 

Acredita-se que, para haver uma mudança no quadro atual da 

forma de uso das tecnologias digitais na educação, faz-se 

necessário investir mais na formação de professores, os quais 

podem colaborar para a mudança qualificando suas práticas 

pedagógicas. A formação pode auxiliar o professor a dar novos 

significados a sua práxis, a partir da reflexão teórica e coletiva 

                                                                 

4 Refere-se à noção empirista de que o sujeito recebe um estímulo do meio 

e age dando uma resposta. Essa teoria não considera as estruturas prévias 

do sujeito que o levam a construir o próprio conhecimento. 

5 Assimilações no sentido piagetiano de o sujeito incorporar o meio as suas 

estruturas prévias, o que também significa interpretar as informações 

segundo suas estruturas. 

(entre pares) relacionada às suas ações. Piaget [9] e Becker [10] 

colaboram na problematização do papel do professor diante do 

desafio da integração das tecnologias às práticas, não como mero 

transmissor de informações ou de corretor de exercícios. 

Contrariamente ao papel de reprodutor, a formação de professores 

pode envolver reflexão sobre as próprias ações, assim como a 

atualização quanto às tecnologias digitais disponíveis e as suas 

potencialidades, assim como a fundamentação teórica que permite 

a crítica. Nesse viés, acredita-se que este estudo, por envolver, 

também, curso para professores do Ensino Fundamental, pode 

proporcionar, aos participantes, a experiência de uso de um 

ambiente virtual de aprendizagem e a reflexão sobre questões 

sócio-afetivas nas práticas pedagógicas no contexto virtual. O 

professor, assim, poderá expandir essa vivência para escola, com 

seus estudantes.  

2.3 Planeta ROODA 2.0 
Um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) proporciona, 

segundo Behar et al. [11], a organização de cursos e disciplinas, a 

administração de conteúdos de estudo e o monitoramento de 

alunos nas modalidades presencial, semipresencial (blended 

learning) e a distância (e-learning). 

Desse modo, o AVA também pode ser um meio de apoio a 

práticas pedagógicas no ensino presencial, como pode ser o caso 

da rede escolar. O ambiente Planeta ROODA 2.0, de que trata esta 

pesquisa, é destinado ao público escolar do Ensino Fundamental e 

sua interface tem como temática o espaço sideral, por ser um 

tópico recorrente nas falas de crianças que imaginam jogos para 

voltados à educação. Atualmente, a sua segunda versão está em 

fase de finalização e suas principais funcionalidades se encontram 

em testes e aperfeiçoamento. 

A estrutura do AVA é aberta, ou seja, o professor cria as 

atividades e os alunos constroem seus materiais como, textos, 

desenhos, questionários e projetos. Esses últimos podem ser 

elaborados coletivamente e as demais produções podem ser 

compartilhadas com a turma, como por exemplo, vídeos e 

imagens. O Planeta ROODA 2.0 integra funcionalidades que 

oportunizam a interação síncrona e assíncrona entre os usuários, 

na qual é possível realizar trocas de ideias. Cada iglu dá acesso a 

uma funcionalidade (Figura 1), excetos o botão Listar 

Participantes, que mostra os usuários da turma, e o botão Gerência 

da Turma, que aparece apenas para professor. 

 
Figura 1. Tela inicial das turmas que dá acesso às 

funcionalidades 

Da mesma forma, é possível configurar, conforme a necessidade 

da turma, o nível de permissões do aluno e do monitor em cada 

funcionalidade, aumentando ou diminuindo suas ações. Por 

exemplo: na Biblioteca, o professor opta se o aluno e/ou monitor 

podem enviar material. Se lhes for permitido o envio, o botão 

Enviar estará acessível em suas telas. Ao submeterem um 

material, o professor recebe um aviso, por e-mail, pedindo-lhe sua 
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aprovação, somente após o aceite, o material estará disponível 

para turma. 

A funcionalidade Fórum subsidia debates entre pares, com a 

orientação ou não do professor; Projetos permite a criação de 

trabalhos em grupos através de postagens e comentários 

(negociações, por exemplo) em um mesmo espaço; o Webfólio 

reúne a construção pessoal do estudante e possibilita a 

socialização de postagens selecionadas como públicas, as quais os 

colegas podem acessar e trocar comentários; no Planeta Arte a 

criança elabora o seu desenho e os colegas podem visualizar e 

comentar, na Biblioteca e no Player, professores e alunos podem 

compartilhar materiais de seu próprio interesse ou de interesses 

afins e a funcionalidade chamada Planeta Pergunta, que, com a 

permissão dos professores, possibilita os estudantes de criarem 

seus próprios questionários e os colegas de responderem.  

Acredita-se que a pedagogia ativa, defendida por Piaget, aplicada 

aos ambientes virtuais de aprendizagem pode orientar o trabalho 

voltado à ação dos estudantes, à autoria (individual e coletiva) e à 

socialização. O professor que objetiva promover através da sua 

prática pedagógica trocas sociais fundamentadas no respeito e no 

bem comum, precisa promover, segundo as bases psicogenéticas, 

a atividade entre os estudantes, a troca de pontos de vista, a 

participação na elaboração das próprias regras. É, assim, na inter-

ação entre os estudantes que se constrói relações cooperativas. 

Essas relações prática são favoráveis não apenas ao 

desenvolvimento afetivo do aluno, mas também para a construção 

do conhecimento.  

As diferentes formas de se relacionar, de ensinar e de aprender por 

meio de um ambiente virtual de aprendizagem são bastante 

complexas e exigem planejamento do professor no sentido de 

contemplar a construção do conhecimento e aspectos sócio-

afetivos. A organização prévia de práticas pedagógicas que 

prezem por um ideal de convivência norteado pelo bem comum, 

dificilmente se faz, sem se conhecer as características do 

desenvolvimento infantil. 

3. METODOLOGIA 
A pesquisa busca compreender como os professores constroem 

propostas de práticas pedagógicas para um ambiente virtual de 

aprendizagem com estudantes do Ensino Fundamental. A partir do 

referencial teórico interacionista de Jean Piaget e dos atuais 

estudos sobre as tecnologias digitais na educação, propôs-se um 

curso destinado a professores que atuam no Ensino Fundamental 

para a utilização do Planeta ROODA 2.0, o que proporcionou a 

coleta de dados apresentada neste artigo.  

Esta pesquisa caracteriza-se por ser qualitativa na forma de estudo 

de casos múltiplos [12]. Os estudos de caso são recomendados 

para a compreensão de fenômenos sociais complexos e 

contemporâneos [12].  

3.1 Participantes da pesquisa 
Os participantes correspondem a treze professores que atuam no 

Ensino Fundamental da rede pública e privada da capital e região 

metropolitana do Rio Grande do Sul no Brasil. Todos aceitaram a 

participação mediante assinatura de um termo de consentimento 

livre e esclarecido.  

3.2 Procedimentos de coleta de dados 
A coleta de dados ocorreu no decorrer das aulas do curso, sendo 

que o material foi extraído das expressões oral e escrita dos 

participantes a partir de encontros presenciais e de atividades no 

ambiente virtual de aprendizagem, sendo algumas delas realizadas 

a distância. 

A carga-horária foi de 40 horas/aula, distribuídas em quatro 

semanas durante o segundo semestre de 2014. Houve seis 

encontros presenciais no turno da noite e dois a distância. Nas 

aulas presenciais, foi possível contar com a colaboração, de outra 

pesquisadora6 do Núcleo de Tecnologia aplicada à Educação, 

especificamente vinculada ao Planeta ROODA 2.0. 

Nesse curso, realizado no segundo semestre de 2014, abordou-se 

um debate sobre o uso das tecnologias digitais pelas crianças, o 

papel do professor no contexto atual e a perspectiva teórica da 

Epistemologia Genética, assim como se capacitou os participantes 

para o uso do ambiente virtual de aprendizagem. Os registros das 

atividades e dos debates propostos para as aulas, presenciais e a 

distância, compõe os dados da pesquisa. De modo geral, foram 

desenvolvidos fóruns, postagens de opinião decorrentes da análise 

de objetos de aprendizagem ou de vídeos sobre o tema, trocas de 

comentários sobre postagens dos colegas (professores), resposta a 

questionários e, especialmente, a elaboração de um plano de aula, 

descrito, aqui, como proposta pedagógica para o uso do Planeta 

ROODA 2.0 no Ensino Fundamental. 

O curso confere um meio de troca de conhecimentos, no qual a 

pesquisadora aprende sobre a realidade dos sujeitos no que tange 

ao foco perseguido e os professores conhecem os saberes e 

recursos tecnológicos produzidos pela universidade. Um dos 

objetivos é incentivar o uso do Planeta ROODA 2.0 na rede 

escolar, uma vez que o AVA tem potencial para a realização de 

práticas pedagógicas construtivas e é disponibilizado de forma 

gratuita para as instituições.  

A formação proporcionou uma ampla quantidade de evidências, 

sendo que esse artigo apresenta os resultados decorrentes da 

análise das propostas de práticas pedagógicas construídas ao final 

do curso, ou seja, a discussão foi desenvolvida a partir de uma 

atividade específica, expressando os dados parciais e preliminares 

da pesquisa.  

4. DISCUSSÃO DOS DADOS 
O curso culminou em uma atividade na qual os participantes 

elaboraram propostas para o trabalho com estudantes do Ensino 

Fundamental no ambiente virtual de aprendizagem Planeta 

ROODA 2.0. Essas propostas precisavam responder às seguintes 

questões: 

• Qual é o público alvo? 

• Qual a disposição dos estudantes para o trabalho no ambiente 

virtual? (Ex.: em duplas no laboratório ou individualmente na 

sala de sala)? 

• Qual o foco do projeto ou atividade (temática/s)? 

• Quais as funcionalidades do Planeta ROODA 2.0 a dar 

suporte ao trabalho? 

• Qual a carga-horária do projeto/atividade (ex.: 8h/a 

presenciais e 4h/a no ambiente virtual)? 

• Como o trabalho deve ser desenvolvido (quais as atividades 

propostas)? 

                                                                 

6
 A colaboradora chama-se Ana Lúcia Cezar Simões, aluna de Mestrado 

da Pós-Graduação UFRGS. 
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• Como o docente orienta/intervém no decorrer do trabalho? 

• Qual a forma de avaliação? 

Entre os 13 participantes que finalizaram o curso, foram 

analisadas 8 propostas de práticas pedagógicas, porque duas delas 

foram realizadas em duplas e 3 não puderam ser consideradas por 

não corresponderem na íntegra ao objetivo da atividade. O motivo 

pelo qual se desconsiderou 2 propostas consiste no fato de essas 

não apresentarem o desenvolvimento de atividades no AVA com 

um público específico, pois os respectivos professores são 

responsáveis pelo laboratório de informática e biblioteca e, desse 

modo, descreveram o uso do Planeta ROODA 2.0 de maneira 

genérica, disponibilizando o AVA para os projetos de professores 

regentes das turmas. E a outra proposta descreveu apenas uma 

etapa de exploração livre dos estudantes no ambiente virtual, não 

caracterizando uma proposta pedagógica com atividades 

planejadas. 

Segue o extrato da proposta pedagógica descrita pela participante 

A, a qual contempla um projeto com potencial para o trabalho de 

questões sociais.  

 
Ao todo, duas propostas permitem que os estudantes realizem 

pesquisas sobre um foco de interesse próprio, ainda que estejam 

submetidas a uma temática geral, da turma. Tal prática 

proporciona espaço para motivação do sujeito na busca do 

conhecimento, uma vez que cada um irá escolher o plano para 

salvar o estado, por exemplo. Há outra proposta que cita atividade 

de pesquisa, porém os grupos escolhem um entre os temas 

determinados pelo professor.  

Diante desse contexto, destaca-se a perspectiva do método ativo 

defendido por Piaget [9], no qual o estudante busca descobrir 

soluções para os problemas a partir de pesquisa. O autor acredita 

que o professor precisa proporcionar múltiplos materiais e 

diversificar as experiências infantis, tornando o estudante um 

experimentador ativo. Desse modo, a previsão dos professores de 

trabalho com pesquisa é muito satisfatória, no entanto verifica-se 

uma carência de orientações aos alunos para cumprir o desafio em 

suas propostas. Esse tipo de atividade é de grande complexidade e 

esta aumenta ao utilizar-se a internet para a busca, dada amplitude 

e diversidade de dados. A pesquisa, por exemplo, requer enfoque 

definido, critérios claros de busca e de seleção dos resultados bem 

como a coerência entre a pergunta inicial e a possível resposta. O 

professor tem o papel de proporcionar, através da sua prática, 

elementos que motivem a ação do sujeito, porém, além disso, 

precisa compreender o que o sujeito pensa para questioná-lo, 

desequilibrando suas estruturas prévias para que tenha interesse 

em buscar novas respostas [9]. Já para navegação na web, apesar 

da riqueza de informações, deve-se considerar como enfrentar 

conteúdos que não atendam aos objetivos das pesquisas, ou não 

estejam adequados ao nível de compreensão dos estudantes ou, 

ainda, que sejam impróprios.  

Sob a perspectiva de atividade do aluno, ou seja, como os 

docentes viabilizam a busca ativa pelo conhecimento, a autoria de 

textos, desenhos, imagens, vídeos ou a combinação desses 

elementos e as práticas de pesquisas em suas propostas, apresenta-

se os seguintes extratos:  

 

 

Em geral, as propostas contêm alguma atividade de autoria, 

exemplificadas por postagens no Fórum e no Webfólio bem como 

desenhos no Planeta Arte. Em relação a vídeos, 4 propuseram 

para os estudantes assistirem àqueles disponibilizados na 

funcionalidade Player e 1 propõe a produção de vídeo próprio.  

Do ponto de vista das trocas sociais, grande parte das propostas 

elaboradas pelos professores optam por trabalho individual, 

porém procuram proporcionar trocas através de fóruns, por 

exemplo, e o incentivo ao compartilhamento de materiais com a 

turma é menos expressivo. Nesse contexto, ao realizar uma análise 

quantitativa, verificou-se entre as 8 propostas consideradas: 

• 3 tem como foco principal temas sociais (preconceito racial,  

ideias para salvar o estado e arte povera);  

• 5 preveem desenho na funcionalidade Planeta Arte e apenas 1 

refere a utilização de comentários entre os estudantes; 

• O Fórum aparece em 5 propostas como a principal 

funcionalidade para trocas sociais. 

Ao final do curso, realizou uma avaliação, questionando se os 

professores utilizariam o Planeta ROODA 2.0 em suas práticas 

pedagógicas, se o curso contribuiu para na formação na área da 

educação e ainda se teriam interesse em novos cursos dentro da 

temática. Em resposta ao questionário, todos os participantes (13) 

informaram ter interesse em utilizar o ambiente virtual em suas 

práticas assim como em realizar novos cursos sobre a temática. O 

participante A afirmou que, “ele [AVA] contribui com a minha 

prática, pois é uma ferramenta rica, com diferentes atividades que 

a criança pode aprender a fazer, aprender a mexer, conhecendo o 

lado bom do ambiente virtual. Eles [estudantes] aprendem 

brincando, por ter os ‘avatares’, por poder ver os comentários dos 

colegas, da professora. Então, enriqueceria a aprendizagem dos 

alunos”. Ainda quanto ao Planeta ROODA 2.0, o participante L 

disse que utilizaria em suas práticas, pois “é uma ferramenta que 

irá oportunizar uma melhor organização para um projeto de Artes 

Visuais em que já havia trabalhado anteriormente, pois poderei 

inserir conteúdos, trabalhos, avaliações nesse único ambiente”.  

Em relação a novas edições do curso, o participante D escreveu: 

“Sim, gostaria muito de participar de uma nova edição deste 

curso. Creio que as abordagens poderiam continuar as mesmas, 

até porque são muito relevantes. Poderíamos discutir outros textos 

Participante L: [...] assistir através do “Player” a 

espetáculos de dança, música e teatro, além de visitar, 

através de links deixados no “Planeta”, Museus e 

Bibliotecas pelo mundo. 

Também [...] debates on line ou ao vivo, com a 

intenção de despertar opiniões e formular conceitos 

sobre as obras vistas. Por fim, o aluno será convidado 

a produzir sua própria obra artística. 

Participante A: [...] farão um vídeo com fotos e ou 

com as entrevistas que farão na coleta de material para 

pesquisa e postarão no Player, para que os colegas 

assistam e comentem. 

Participante A: 
Público alvo - 4º ano 
[previsão de uso da funcionalidade] Fórum: [...] 

escrever sobre o que eles querem aprender através do 

nosso tema: “Um plano para salvar nosso estado”.  

[Os estudantes] Responderão à pergunta: “como farei 

para descobrir o que quero pesquisar?” 

Conversa sobre as ideias propostas e os alunos farão 

suas pesquisas de acordo com seus interesses, 

postando no Webfólio [funcionalidade]. 
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e vídeos sobre as mesmas temáticas”. De modo geral, os 

professores apontaram que a formação contribuiu com novos 

conhecimentos na área da educação ou auxiliaram na retomada de 

estudos que estavam esquecidos. Quanto à experiência com o 

ambiente virtual de aprendizagem, os docentes o referem como 

uma novidade muito interessante para futuros trabalhos com os 

estudantes. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os professores, participantes, elaboraram suas propostas 

pedagógicas para estudantes do Ensino Fundamental no AVA 

Planeta ROODA 2.0, contemplando alguns aspectos interessantes 

para a construção do conhecimento como: 

• compartilhamento de conhecimento, a partir de postagens e 

comentários; 

• produção individual ou coletiva de autoria de mensagens, 

desenhos, ou vídeos; 

• compartilhamento de produções entre a turma; 

• espaço para prática de pesquisas.  

É importante considerar o esforço dos professores ao propor 

práticas para um ambiente virtual de aprendizagem, sendo que 

nenhum deles havia trabalhado em tal tipo de espaço antes do 

curso. Acredita-se que a autoria, as produções coletivas, o 

compartilhamento, a pesquisa, a construção de regras e 

combinações, o conhecimento prévio dos alunos podem ser 

previstos nas propostas de práticas pedagógicas de modo mais 

intencional e sistemático. No entanto, entende-se que é um desafio 

para os docentes relacionar novos conhecimentos, como o uso do 

AVA, com pressupostos teóricos que valorizem a construção do 

conhecimento de forma ativa. Ao alcançar outro patamar de 

conhecimento, os professores podem ter maiores condições de 

avançar no domínio teórico, tendo-o como guia para suas 

propostas (planejamentos) e para suas intervenções na sala de 

aula. Considera-se que esses avanços possam propiciar que 

professores estabeleçam relações entre os componentes 

curriculares e os conhecimentos prévios, as problemáticas e as 

perguntas levantadas pelos estudantes. 

O domínio teórico-prático é um ideal a ser perseguido na 

docência, acredita-se que apesar de longo e árduo caminho, 

certamente sem ponto de chegada final, não deve ser impedimento 

para que se empenhem esforços na caminhada. Nesse sentido, o 

planejamento, exemplificado a partir de propostas pedagógicas 

elaboradas no curso, é imprescindível para o delineamento de 

objetivos que visem à transformação, seja do ponto de vista 

científico ou social. 

A pesquisa terá continuidade e como próximos estudos objetiva-

se relacionar as propostas dos professores às suas concepções 

sobre desenvolvimento da criança apoiada por um ambiente 

virtual, o que poderá ser realizado a partir de outros instrumentos 

e registros utilizados durante a formação, da realização de 

entrevistas, assim como da oferta de uma nova edição de curso 

para o mesmo grupo de professores, que também irá contribuir 

para o aprofundamento teórico-técnico do tema. 
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ABSTRACT 
This paper describes an application for mobile devices designed to 

facilitate course management in virtual environment Moodle. The 

solution results from a study of the main difficulties faced by 

teachers of virtual learning environments (VLEs). The application 

consists of a support tool for teaching tasks, which displays 

reminders of activities to be evaluated by the teacher. Through 

this, we intend to investigate the relationship between the use of 

VLEs by teachers and the development of tools that support their 

teaching practice. The application can also be used by students 

and their parents, since it allows the monitoring of school tasks 

through notifications. 

RESUMO 
Este artigo descreve um aplicativo para dispositivos móveis que 

visa facilitar o gerenciamento de cursos no ambiente virtual 

Moodle. A solução é resultado de um estudo sobre as principais 

dificuldades enfrentadas por docentes usuários de ambientes 

virtuais de ensino e aprendizagem (AVEAs). O aplicativo consiste 

em uma ferramenta de apoio às tarefas didáticas que exibe 

lembretes de atividades a serem avaliadas pelo professor. Através 

deste, pretende-se verificar a relação entre o uso de AVEAs por 

professores e o desenvolvimento de ferramentas que deem suporte 

à prática docente. O aplicativo também pode ser utilizado por 

alunos e seus responsáveis, uma vez que permite o 

acompanhamento de tarefas escolares por meio de notificações.    

Descritor de Categorias e Assuntos 

K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education 

– Computer aid. 

Termos Gerais 

Design, Experimentation e Human Factors 

Palavras-chave 

Ambientes Virtuais de Ensino e Aprendizagem, Mobile Learning, 

Moodle. 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 
A popularização de tecnologias modernas, como o computador e a 

internet, tem impacto significativo nos mais variados segmentos 

da sociedade atual. No contexto da educação, o uso de novos 

recursos tecnológicos em sala de aula deixou de ser uma realidade 

distante, passando a ser visto como parte desejável - e por vezes, 

imprescindível - no processo de ensino-aprendizagem [5]. 

Dentre as alternativas disponíveis, o Ambiente Virtual de Ensino e 

Aprendizagem (AVEA) é um sistema informatizado voltado a 

educadores e educandos. Através de um conjunto de ferramentas 

online, docentes são capazes de disponibilizar conteúdos, solicitar 

e receber trabalhos, avaliar tarefas submetidas e comunicar-se 

com os alunos [10]. 

De modo semelhante, os dispositivos móveis demonstram grande 

potencial para o intermédio de atividades educacionais. O termo 

mobile learning (também chamado m-learning) descreve o uso de 

tecnologias móveis (como tablets e smartphones) para possibilitar 

a aprendizagem "a qualquer hora e em qualquer lugar". Exemplos 

de m-learning incluem o uso de aparelhos celulares para acessar 

recursos didáticos, produzir conteúdo e comunicar-se com 

professores e colegas fora do espaço da sala de aula [13]. 

Os dispositivos móveis podem ainda ser utilizados em associação 

com outras Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). É o 

caso do AVEA Moodle, que possui uma versão oficial em forma 

de aplicativo. O Moodle Mobile (disponível para Android e iOS) 

apresenta as principais funcionalidades de sua versão web, tais 

como acesso ao conteúdo dos cursos, leitura e envio de 

mensagens, download e visualização de materiais, dentre outros 

[7]. 

 
Figura 1.  Moodle Mobile, o aplicativo oficial do Moodle 

 

Diante do vasto conjunto de possibilidades, uma nova postura é 

esperada dos profissionais do ensino. Mas qual seria a opinião dos 

mesmos quanto às mudanças em sua metodologia de trabalho? 

Gubert e Machado [3] afirmam que "[...] o professor tem sido 

desafiado a ultrapassar seu papel autoritário e de dono da verdade 

para se tornar um articulador, pesquisador crítico e reflexivo e 

principalmente que se aproprie dos recursos tecnológicos 

disponíveis em ambientes virtuais". Para Rosa [11], no entanto, o 

domínio tecnológico exigido do professor usuário de TICs é 

consideravelmente alto, muitas vezes distante de sua realidade ou 

capacitação prévia. Neste sentido, Silva [12] defende a 

necessidade de formação tecnológica adequada, apontando para 
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um possível subaproveitamento das interfaces disponíveis 

atualmente. 

De modo geral, pouco se sabe a respeito do docente assistido por 

meios digitais. Pesquisas referentes ao uso de ambientes virtuais 

tendem a ser centradas no aluno e em suas necessidades 

cognitivas. O professor, embora igualmente importante no 

processo, é frequentemente esquecido [6]. 

O trabalho descrito a seguir é resultado de um estudo conduzido 

no primeiro semestre de 2015. Este buscou identificar as 

principais dificuldades vivenciadas por professores e 

pesquisadores brasileiros que utilizam algum tipo de ambiente 

virtual. 

Com base nos dados analisados, foi desenvolvido um aplicativo 

para dispositivos móveis integrado ao ambiente Moodle. Os 

resultados e conclusões obtidos serão detalhados nas seções 

subsequentes. 

2. O PROJETO 
Setenta e oito professores e pesquisadores de diferentes 

instituições de ensino foram entrevistados por meio de um 

questionário eletrônico. Quando perguntados a respeito de suas 

dificuldades, cerca de 90% dos participantes afirmou já ter 

enfrentado problemas no uso de AVEAs. 

Dentre as adversidades relatadas por eles, o acompanhamento de 

discussões em fóruns aparece como um fator crítico, 

especialmente para turmas numerosas. A administração de 

múltiplas disciplinas também foi bastante mencionada, sendo 

considerada complexa por exigir maior dedicação e tempo do 

docente. 

A fim de mitigar estas situações, uma solução orientada ao 

gerenciamento de cursos foi elaborada. O ambiente virtual 

escolhido para a implementação da mesma foi o Moodle, utilizado 

por aproximadamente 75% dos entrevistados. 

3. APLICATIVOS SIMILARES 
Facilitar a organização da rotina escolar ou acadêmica é um 

objetivo comum a diversas soluções computacionais na 

atualidade. Embora a maior parte destas ferramentas se destinem 

ao aluno, algumas possuem elementos relevantes para professores. 

Exemplos de aplicativos gratuitos com temática relacionada 

incluem: 

My Study Life: recurso multiplataforma que permite registrar e 

acompanhar atividades, provas e exames. Com ele o usuário pode 

gerenciar cursos e tarefas do dia-a-dia, sendo notificado a respeito 

de aulas e prazos. Também é possível criar e compartilhar 

cronogramas com um grupo específico, como os alunos de uma 

escola. Esta funcionalidade pode ser particularmente útil para 

professores, embora ainda esteja em fase de testes [8]. 

O aplicativo se destaca pela interface colorida e moderna (Figura 

2), além de possuir um dashboard que facilita a visualização dos 

dados.   

 
Figura 2.  Dashboard do aplicativo My Study Life 

 

Student Agenda: Alternativa desenvolvida por estudantes para 

estudantes com ênfase na organização de compromissos. Atua 

basicamente como um calendário, embora também permita marcar 

eventos e tarefas como concluídos e registrar notas. Oferece 

lembretes das próximas atividades e possibilita incluir fotos para 

melhor descrever os eventos [9].   

 
Figura 3.  Tela do aplicativo Student Agenda 

 

inClass: Com mais de 1 milhão de downloads em todo o mundo, 

este aplicativo também permite o gerenciamento de um 

cronograma de aulas e tarefas de forma simples. Destaca-se pelas 

chamadas "notas multimídia", onde é possível gravar vídeos e 

áudios, inserir arquivos e até mesmo realizar impressões. Além 

disso, possui integração com o Facebook e iTunes. Atualmente, 

está disponível somente para iOS [4]. 
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Figura 4.  Demonstração do aplicativo inClass 

 

Complete Class Organizer: Além das características tradicionais 

à categoria, o CCO dispõe de funcionalidades específicas para 

facilitar anotações em aula, como por exemplo um sincronizador 

de áudio e texto. Outras opções incluem uma calculadora de notas, 

importação de arquivos de texto e integração com Dropbox e 

Google Drive. O aplicativo está disponível somente na AppStore 

[1]. 

 
Figura 5.  Tela do aplicativo Complete Class Organizer 

 

4. FERRAMENTA DESENVOLVIDA 
O aplicativo IFRS-BG Moodle foi desenvolvido com base em 

necessidades relatadas por docentes e tem como principal objetivo 

o de facilitar o gerenciamento de cursos no ambiente virtual 

Moodle. Do ponto de vista do professor, este pode ser um 

importante aliado na administração de tarefas, visto que reúne 

informações relevantes de todos os cursos aos quais o usuário está 

associado. 

A tela inicial (Figura 6) segue o esquema de cores do Moodle da 

instituição, permitindo autenticação por meio de login/e-mail e 

senha. Em caso de perda de senha, o aplicativo também oferece 

links para a página do Moodle, onde é possível realizar o 

procedimento de recuperação ou troca da mesma. 

 
Figura 6.  Tela inicial do IFRS-BG Moodle 

 

Após autenticar-se, o usuário é redirecionado para a tela de 

lembretes (Figura 7), onde poderá visualizar notificações de 

próximas atividades seguidas de registros dos últimos 30 dias. 

Caso haja tarefas a ser avaliadas, novas postagens em fóruns ou 

qualquer outro evento significativo desde o último acesso, estes 

serão exibidos em uma seção própria, discriminando-se o número 

de entradas novas e o total já verificado. 

  
Figura 7.  Tela de lembretes e notificações do professor  

 

Todas as atividades listadas incluem nome, prazo (data e hora) e 

disciplina. Cada tipo de tarefa possui um ícone próprio, os 

mesmos utilizados pelo Moodle. 
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Além dos professores, alunos e seus responsáveis também 

poderão se beneficar do aplicativo, já que as notificações 

oferecidas permitem um acompanhamento direto da rotina 

escolar. Os usuários serão alertados quanto a provas, tarefas 

pendentes e demais atividades dos cursos a eles relacionados. 

5. CONCLUSÕES 
Ainda que as dificuldades associadas ao uso de AVEAs não se 

restrinjam à falta de recursos tecnológicos, diversas são as tarefas 

do docente que podem ser facilitadas por meio de novas 

ferramentas. O levantamento realizado junto a professores e 

pesquisadores permitiu conhecer sua perspectiva a respeito dos 

ambientes virtuais que utilizam, ao passo em que estudos sobre o 

assunto costumam focar exclusivamente nas necessidades e 

desejos do aluno. 

A popularidade crescente de dispositivos móveis, aliada à 

praticidade que oferecem, demonstra grande potencial para fins 

educativos, atualmente explorado no contexto do m-learning. 

Aplicativos para gerenciamento de horários e rotina acadêmica em 

geral são relativamente comuns, podendo ser encontrados de 

forma gratuita nas principais plataformas. 

A alternativa proposta no IFRS - Câmpus Bento Gonçalves 

integra a funcionalidade de lembretes com o ambiente virtual 

Moodle. Diferentemente do aplicativo oficial, no entanto, sua 

ênfase está na simplicidade, trazendo somente as informações 

mais relevantes para o acompanhamento de um ou mais cursos. 

Como trabalhos futuros, pretende-se avaliar o potencial de 

otimização oferecido pelo aplicativo na própria instituição de 

origem. Para isto, serão analisados registros do ambiente virtual 

em momento anterior e posterior ao uso da ferramenta. As 

métricas adotadas serão as Dimensões Afetivas do Tutor EaD [2], 

através das quais espera-se verificar se o desenvolvimento de 

novas ferramentas pode afetar positivamente a sociabilidade, 

comunicabilidade, pontualidade, comprometimento, 

meticulosidade e iniciativa do professor. 
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ABSTRACT 
This paper describes a work in progress that proposes a semi- 

automatic approach to expand and enrich bases AIML of chatbots. 

The proposed approach consists of extracting textual information 

from FAQs to automatically expand the knowledge in a chatbot. 

The integration of the new base with existing bases requires 

manual refinement. The approach also allows enriching the 

current base with morphosyntactic information. This information 

aims to improve the matching between user input and patterns of 

existing questions in the base.  

RESUMO 
Este artigo descreve um trabalho em andamento que propõe uma 

abordagem semiautomática para expandir e enriquecer bases 

AIML de chatbots. A abordagem proposta consiste em extrair 

informações textuais de FAQs para expandir a base de 

conhecimento do chatbot. A integração da base assim definida 

com as existentes exige um refinamento manual. A abordagem 

permite ainda enriquecer a base atual do chatbot com informações 

morfossintáticas. Essas informações têm como objetivo de 

melhorar o casamento entre as entradas do usuário e os padrões de 

perguntas existentes na base. 

Categories and Subject Descriptors 

I.2.7 [Artificial Intelligence]: Natural Language Processing.  

K.3.2 [Computers and Education]: Computer and Information 

Sciencie Education – Information systems education . 

General Terms 

Experimentation. 

Keywords 

Chatbot, Natural Language Processing, AIML. 

1. INTRODUÇÃO 

A evolução da Internet aliada ao incremento, cada vez maior, de 

sistemas para web, especialmente para dispositivos móveis, tem 

provocado novas demandas em diferentes áreas do conhecimento. 

Segundo Banchs e Li [1], esse é o caso dos chatbots, os quais têm 

ganho muita popularidade e estão sendo considerados, 

atualmente, “canais modernos de comunicação entre empresas e 

clientes” [2]. Conceitualmente, os chatbots são sistemas de 

diálogo que têm como objetivo a comunicação, em linguagem 

natural, com usuários a fim de auxiliá-los de alguma forma [3,4]. 

Os chatbots, também chamados chatterbots ou agentes 

conversacionais, respondem a perguntas de tal forma que os 

usuários têm a impressão de estarem conversando com uma 

pessoa e não com um programa de computador [2].   

Na área educacional, os chatbots têm recebido muita  atenção. As 

razões de tal interesse estão centradas nas suas características. Os 

chatbots provêem uma interface mais natural e prática ao aluno. 

São capazes de oferecer um suporte pessoal,  reconhecendo os 

pontos fortes, os interesses, bem como as habilidades individuais 

dos alunos. Além disso, podem acelerar o processo de 

aprendizagem ao atuarem como instigadores dos tópicos em 

estudo, resultando em um maior engajamento e na independência 

dos estudantes [5,6]. Os estudantes demonstram maior motivação 

quando há uma interação mais pessoal. Segundo Ghose e Barua 

[7], os alunos costumam preferir a interação com chatbots, mesmo 

quando a informação procurada está disponível na web.   

Apesar da popularidade desses sistemas, a maioria dos chatterbots 

utiliza apenas ferramentas triviais da área de processamento da 

lingua natural (PLN). Além disso, suas bases de conhecimento, 

em geral, são escritas em AIML1, que é baseada em casamento de 

padrões. Embora uma base de conhecimento AIML seja fácil de 

ser definida por exigir pouco conhecimento computacional para 

sua criação, precisam conter uma grande quantidade de padrões 

para que o chatbot matenha um diálogo próximo ao natural. Isso 

acaba aumentando, consideravelmente, o esforço manual 

necessário à sua construção, tornando o sistema pouco flexível 

para ser usado em contextos diferentes daquele para o qual foi 

projetado. 

Como nosso objetivo é construir um chatterbot educacional, neste 

artigo propomos uma abordagem semiautomática para expandir 

(incluindo mais conhecimento) e enriquecer (acrescentando 

informações linguísticas) a base AIML de um agente 

conversacional. A expansão do conhecimento é realizada  a partir 

da extração de informações textuais de bases tipo Frequently 

Asked Questions (FAQs). A ferramenta Visual Interactive Syntax 

Learning (VISL2) é utilizada para prover as informações 

morfossintáticas à base AIML. Essas informações são usadas para 

melhorar o casamento entre as sentenças de entrada do usuário 

com os padrões de perguntas existentes na base.  

Este artigo está organizado em 6 Seções. A Seção 1 faz uma breve 

introdução a chatterbots. A Seção 2 comenta alguns trabalhos 

relacionados a este. A Seção 3 faz uma breve introdução à AIML. 

A Seção 4 descreve o chatbot para o qual a abordagem proposta 

                                                                 

1 AIML significa Artificial Intelligence Markup Language. AIML é uma 

versão XML que foi projetada para criar sistemas de diálogo do tipo 

estímulo-resposta.  

2
 A ferramenta VISL provê etiquetagem on line  

(http://beta.visl.sdu.dk/visl/pt/). Utiliza o parser PALAVRAS 

desenvolvido por Eckhard Bick [13]. 
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foi usada. A Seção 5 descreve a abordagem usada. E, a Seção 6, 

apresenta, por fim, as nossas considerações finais e trabalhos 

futuros. 

2. CHATTERBOTS 

O termo chatterbot é uma junção das palavras chatter (pessoa que 

conversa) e bot (abreviatura de robot – robô). Embora o primeiro 

chatterbot tenha surgido na década de 60, tal termo foi usado pela 

primeira vez em 1994 por Michael Mauldin para designar um 

jogador controlado por computador [8]. Historicamente, o 

primeiro chatbot foi o ELIZA. Esse sistema foi construído em 

1966 por Joseph Weizenbaum para simular um psicoterapeuta [9]. 

Da década de 60 para a atualidade, diferentes chatterbots foram 

criados. Sendo chatbot ALICE (Artificial Linguistic Internet 

Computer Entity) o mais conhecido. ALICE foi criada por 

Richard Wallace e foi ativada em 1995 [10]. Foi o primeiro 

programa com personalidade baseado em AIML.  

Recentemente, os chatbots têm sido utilizados em diferentes 

domínios. Na área educacional, eles costumam ser usados em 

sistemas de tutoria, de perguntas e respostas, de conversação 

destinada a aprendizagem de uma nova língua, de diálogo para 

estimular a reflexão e as habilidades metacognitivas dos alunos. 

Atuam também como agentes pedagógicos e parceiros no 

processo de aprendizagem [5]. 

Apesar da popularidade desses sistemas, a maioria dos chatterbots 

utiliza apenas ferramentas triviais da área de processamento da 

lingua natural (PLN). Além disso, grande parte desses sistemas é 

baseada em casamento de padrões. Os chatterbots procuram por 

palavras-chave nas entradas do usuário e tentam associá-las a 

padrões existentes em uma base textual local, geralmente, definida 

em AIML [4,11]. Cada padrão possui ao menos uma resposta 

associada.  

De acordo com Klüwer [11], a opção pela construção de 

chatterbots baseados em AIML se deve a duas razões: 

simplicidade no desenvolvimento e robutez no que se refere a 

entradas inesperadas. Apesar desses fatores, esse tipo de 

abordagem, além de gerar problemas quanto ao entendimento 

correto da entrada do usuário, exige que a base contenha uma 

grande quantidade de padrões. Isso aumenta consideravelmente o 

esforço manual necessário à construção e acaba tornando o 

sistema pouco flexível. Para contornar desses problemas, Klüwer 

sugere otimizações que vão desde a integração do sistema com 

outras bases de conhecimento ao uso de técnicas mais elaboradas 

de processamento da língua natural. E essas são as  principais 

motivações para o nosso estudo. 

Na seção seguinte, comentamos alguns trabalhos relacionados ao 

nosso 

3. TRABALHOS RELACIONADOS 

Existem na literatura diferentes abordagens que podem ser usadas 

para construção de bases AIML a partir de texto, no entanto 

poucas se referem à lingua portuguesa. Abu Shawar em [11] tenta 

demonstrar que a base de conhecimento de um chatbot pode ser 

definida a partir de qualquer texto e em qualquer idioma. A autora 

argumenta que não existe qualquer restrição, seja quanto ao 

tamanho ou quanto ao conteúdo do corpus. Para comprovar tal 

princípio, Shawar investiga corpora transcritos a partir de 

gravações de diálogos em inglês e em línguas africanas. Ela 

utiliza, em seu estudo, o British National Corpus (BNC) que não 

é um corpus de diálogo, mas possui um volume de dados 

considerável. Ela usa, ainda, o Qur’an, o livro sagrado do Islã, 

que também não é um corpus de diálogo. Seus experimentos são 

apresentados na forma de chatbots.  Diferente da abordagem 

apresentada neste artigo, a autora não faz uso de qualquer 

tratamento linguístico. Sua abordagem para construir a base 

AIML é totalmente estatística. Ela construiu um chatbot para cada 

corpus mencionado. Para o corpus de línguas africanas, os 

resultados não foram satisfatórios devido a dois problemas 

principais: o domínio era limitado e existiam mais de dois 

participantes nos diálogos catalogados. No caso do BNC, o 

esforço computacional foi considerável e resultou em mais de 1 

milhão de categorias organizadas em 800 arquivos. A avaliação 

do chatbot para o Qur'an foi subjetiva em razão da natureza do 

corpus. A percepção dos usuários que interagiram com esse 

chatbot foi negativa, pois nem sempre os usuários encontravam 

respostas para suas perguntas. A autora ainda realizou uma 

comparação do chatbot com o motor de busca do Google. A 

avaliação ocorreu a partir de uma lista com 15 questões pré-

determinadas e mais 5 questões de livre escolha do usuário. As 

questões eram todas em língua inglesa. A autora relata que, em 

geral, 2/3 dos usuários preferiram utilizar o chatbot ao motor de 

busca. De acordo com os usuários, enquanto o chatbot fornecia 

respostas diretas, o Google retornava apenas uma série de links. 

Bada e Menezes em [12] propõem uma arquitetura para chatbot 

baseada em agentes. A proposta dos autores também envolve a 

construção de bases AIML a partir de corpus usando informações 

morfossintáticas. Na arquitetura de Bada e Menezes, há agentes 

responsáveis pelo tratamento linguístico das sentenças do corpus 

e pela geração do código AIML correspondente. Um agente 

chamado Guru gerencia um módulo, escrito em Prolog, que tem 

por finalidade manter a base AIML e uma ontologia descrita na 

forma de proposições lógicas. Quando o interpretador AIML não 

encontra uma resposta na base AIML, o agente Guru tenta 

responder à pergunta usando as proposições lógicas da ontologia. 

De acordo com os autores, aliar técnicas de processamento da 

linguagem natural à pesquisa por padrões morfossintáticos 

resultou em uma abordagem eficaz para a construção automática 

bases de conhecimento para chatterbots. 

A abordagem proposta se aproxima dos trabalhos estudados visto 

que extrai informações textuais para criar automaticamente a base 

AIML do chatbot. Os padrões gerados são constituídos de termos 

normalizados e anotados com informações morfossintáticas. A 

diferença da nossa abordagem está no fato que utilizarmos a 

abordagem também para expandir uma base AIML já existente.  

Nossa abordagem propõe algumas formas de contornar problemas 

decorrentes da integração. 

Nas próximas seções fazemos uma breve introdução à linguagem 

AIML e ao chatbot usado em nosso estudo. 

4. AIML 

AIML é uma linguagem de marcação para Inteligência Artificial, 

desenvolvida por Richard Wallace, cujo objetivo é definir bases 

de conhecimento léxicas para agentes conversacionais [10]. As 

bases AIML estão organizadas em categorias. Para cada categoria, 

define-se um padrão de entrada correspondente a uma pergunta 

(pattern), para o qual podem ser associadas uma ou mais respostas 

(templates). O vocabulário AIML consiste em palavras, espaços e 

os caracteres especiais, tais como “*”, conhecidos como 

“curingas”. A função dos curingas é substituir partes de strings, 
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com o propósito de deixar os padrões de entrada mais 

abrangentes. Para que o chatbot não responda às mesmas 

perguntas sempre da mesma forma, pode-se usar as etiquetas 

<random> e <li>.  Essas etiquetas permitem selecionar 

aleatoriamente uma resposta dentre várias. A Figura. 1 apresenta 

um trecho de código AIML. 

 

<aiml version=”2.0” encoding=”UTF-8”> 

<category> 

<pattern> OLA * </pattern> 

<template> 

<random> 

                  <li> Oi! Muito prazer!</li> 

                  <li> Olá, como vai você? </li> 

                  <li> Oi! Tudo bem ? </li> 

</random> 

      </template> 

</category> 

</aiml> 

Figura 1. Trecho de código AIML. 
 
Para que a interação com o usuário aconteça, é necessário um 

interpretador para AIML. Neste trabalho, foi utilizado o 

interpretador AB3 versão 6.26, escrito em java. Cabe mencionar 

que para fins de padronização e simplificação no processo de 

casamento de padrões, os textos das perguntas são escritos com 

letras maiúsculas. 

5. CHATBOT RICKY 

O chatbot Ricky foi construído por 33 alunos da turma de 

Inteligência Artificial (IA) do curso de Sistemas de Informação, 

durante o semestre 2015/01. Esse chatbot foi projetado e 

construído manualmente pelos alunos. O propósito desse agente  

era educacional. O próprio processo de construção do chatbot foi 

usado como método de aprendizagem.  Os alunos tinham que 

buscar conceitos sobre IA para popular a base AIML do agente. 

Como a ideia também era que o agente, após a sua 

implementação, fosse utilizado por outros estudantes com fins 

educativos, era importante criar um perfil com o qual os alunos 

pudessem se identificar. A Tabela 1 mostra o perfil que os alunos 

da turma de IA definiram para o Ricky. 

É importante mencionar que, durante a construção do agente, 

pouco tratamento linguístico foi incluído. Basicamente, foram 

retirados apenas caracteres especiais das sentenças do usuário e 

aplicadas algumas transformações aos termos. Para estas, os 

alunos criaram um arquivo de substituições que permitiu 

transformar abreviaturas e termos reduzidos, comumente 

empregados na web (o internetês, exemplo: “vc”,” n”, “q”, …), 

para as suas formas ortográficas “tradicionais” (“você”, “não”, 

“que”, ...). Ao final da prototipação, o agente conversacional 

totalizou 26 bases AIML com aproximadamente 1.450 categorias. 

A Figura 2 mostra um trecho da base que os alunos 

implementaram. 
Tabela 1. Perfil do chatbot Ricky. 

Preferências 

Livro: Guia dos Mochileiros da Galáxia; Série de 

TV: Game of Thrones; Música: eletrônica; 

Esporte: Futebol (gosta, mas não fala muito desde 

a última copa) e Xadrez. Time: seleção brasileira;  

                                                                 

3 Mais informações em https://code.google.com/p/program-ab/ 

Carro: Google Self-driving Car;  Ídolo: Alan 

Turing. 

Temas 

Sistemas de Informação, Área de TI, 

Universidade, Faculdade, Esportes, Inteligência 

Artificial (subáreas: agentes, chatbots e alguns 

algoritmos de busca heurística) 

Comportamento  

Bem humorado em geral; empolgado quando fala 

de suas preferências, exceto no caso do Futebol; 

não gosta de ser ofendido, mas responde a 

insultos de forma educada; é técnico quando fala 

sobre temas como TI. 

Observando-se o segundo pattern da Figura 2, podemos perceber 

que nenhum tipo de normalização morfológica foi utilizada. Isso 

significa que se o usuário realizar qualquer pergunta ao agente 

usando o termo “sistema” e não “sistemas”, o agente não 

recuperará a resposta adequada. A abordagem que propomos 

procura resolver este problema. 

… 

    <pattern>* DIFERENCA * FRACA * FORTE *</pattern>  

   <template> Resumidamente? Bom, IA forte quer criar computadores 

que pensam, enquanto que a IA fraca quer apenas resolver problemas sem 

possuir uma real inteligência... 

    </template>  

… 

<pattern>* SISTEMAS DE INFORMACAO</pattern> 

  <template> 

  <random> 

       <li>Legal, eu adoro falar sobre esse assunto! Sistemas de Informação 

é um dos cursos de tecnologia da Faculdade. … Sou suspeito em indicar 

esse curso pra alguem, ele simplesmente me encanta!</li> 

       <li>Sistemas de Informação, agora tá falando a minha língua! Olha 

esse curso é um dos mais legais dentre os que existem na área de 

tecnologia da Facin. … Caso eu não tenha sido muito claro, você pode 

dar uma conferida no site do curso e se divertir por lá...</li> 

      </random> 

</template> 

… 

Figura 2. Trecho da base AIML construída pelos alunos. 

O chatbot Ricky foi avaliado de forma subjetiva. Participaram de 

sua avaliação 17 pessoas. É importante ressaltar que nenhuma 

delas participou da implementação desse agente. Foram aplicados 

questionários de pré-teste e pós-teste aos avaliadores, os quais 

tinha entre 20 e 49 anos e atuavam em diferentes áreas de 

conhecimento. Apenas dois valiadores já haviam interagido com 

um chatbot antes. A maioria não tinha conhecimento algum em 

agentes reativos, processamento de linguagem natural e 

inteligência artificial. Quanto ao conhecimento em computação, 

44% tinha conhecimento básico, 50% conhecimento intermediário 

ou avançado e apenas 6% não tinha qualquer conhecimento na 

área. As pessoas passaram, em média, 9 minutos interagindo com 

o chatbot Ricky. Comentaram sobre sua personalidade divertida e 

bem humorada, bem como sua rapidez nas respostas.  
No entanto, apontaram como pontos fracos a dificuldade do 

agente no entendimento das perguntas feitas pelos usuários e a 

grande incoerência das respostas. O chatbot gerava muitas 

respostas inadequadas. Apesar do baixo desempenho do Ricky, 

como mostra a Tabela 2, várias pessoas responderam que 

voltariam a interagir com o agente. A Tabela 2 resume os 

resultados obtidos para os critérios: facilidade de uso (o quão fácil 

foi a interação do agente com o usuário), naturalidade (o quão 

próximo suas respostas estavam às humanas), robustez (sua 

capacidade de gerar uma resposta para qualquer pergunta) e 
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coerência (o quanto as respostas eram adequadas às perguntas do 

usuário). Considerando os conceitos Razoável e Excelente, o 

agente conseguiu ao menos 60% de aceitação. 

Tabela 2. Desempenho do chatbot Ricky. 

Critério Péssimo Razoável Excelente 

Facilidade de Uso 29% 47% 24% 

Naturalidade 29% 65% 6% 

Robustez 29% 65% 6% 

Coerência 41% 53% 6% 

A seguir, descrevemos a abordagem usada para aprimorar a base 

do chatbot. 

6. ABORDAGEM PROPOSTA 

A construção de uma base de conhecimento AIML para 

chatterbot exige muito esforço manual, visto que sua diversidade 

e riqueza são fundamentais para que o agente tenha um bom e 

natural diálogo com o usuário. Uma alternativa para minimizar tal 

esforço é a construção ou expansão automática de bases de 

conhecimento a partir de textos.  

É desejável que o corpus usado seja de diálogo e, 

preferencialmente, entre dois locutores. Não existem muitos 

corpora de diálogo disponíveis, especialmente para a língua 

portuguesa. Por esta razão, os pesquisadores que têm usado fóruns 

como fonte de conhecimento para os chatterbots. No caso dos 

fóruns, o desafio não está apenas em preprocessar os textos para 

definir os pares “pergunta-resposta”. É desafiador também 

encontrar a resposta mais apropriada e confiável a uma pergunta, 

visto que em um fórum várias respostas de diferentes usuários 

podem ser postadas. Outra alternativa ainda são as FAQs, nas 

quais os pares “pergunta-resposta” já estão definidos e possuem 

um formato semiestruturado. Em nossa abordagem usamos FAQs. 

6.1 Expansão da base AIML a partir de FAQs 

Neste trabalho, foi usada a FAQ disponível em 

http://www.medicinaatual.com.br. Escolhemos esta FAQ em 

função da riqueza de informações disponíveis e da existência de 

um padrão claramente definido na estrutura de suas páginas 

HTML. Essa estrutura possibilitou a extração das informações a 

partir da ferramenta de análise para páginas web (HTML parsers) 

JSOUP4. Através desta ferramenta foi possível extrair e manipular 

elementos, atributos e textos oriundos de páginas escritas em 

linguagem HTML. Enquanto a maioria dos sites pesquisados 

disponibilizavam apenas algumas dezenas de pares “pergunta-

resposta”, neste site, foram encontradas aproximadamente 10.000 

destes pares, distribuídos em 221 categorias (classes de doenças). 

Para extrair as perguntas e respostas existentes nas FAQs foi 

escrito um parser em Java. Em seguida, as perguntas foram 

anotadas com informações linguísticas, preprocessadas e 

transformadas em padrões AIML. A Figura 3 mostra as etapas 

implementadas para construir a base AIML.  

Figura 3. Etapas de construção da base AIML a partir de 
FAQs. 

Essas etapas são detalhadas nas seções a seguir. 

                                                                 

4   http://jsoup.org 

6.1.1 Anotação morfossintática 

Após a extração realizada com o auxílio da biblioteca JSOUP 

foram obtidas aproximadamente 10.000 perguntas. Essas 

perguntas foram, então, anotadas pela ferramenta VISL para 

facilitar a extração dos seus elementos relevantes. Esse anotador 

segmenta a sentença em tokens
5
 e usa lematização como forma de 

normalização morfológica. Na lematização, as palavras são 

transformadas em seus lemas. Substantivos e adjetivos são 

levados para forma masculino singular, e verbos, para o infinito.  

Por exemplo, as palavras “conectado” e “conectou”, após o 

processo de lematização, seriam representadas por uma única 

forma, o lema “conectar”.  

O VISL anota Part-Of-Speech (POS), ou seja, atribui etiquetas 

que definem a classe gramatical das palavras. Os substantivos são 

rotulado como N, artigos como DET, verbos  como V, 

preposições como PRP, etc. Esse anotador provê ainda diferentes 

tipos de anotação sintática as quais permitem identificar, por 

exemplo, o sujeito (@SUBJ), o verbo principal (@FMV) de uma 

sentença. Escolheu-se esta ferramenta pela qualidade da sua 

anotação para Língua Portuguesa, por ser bem conhecida e estar 

disponível para web. A anotação utilizada foi a “Full 

morphosyntactic parse”. Para exemplificar, a anotação provida 

pela ferramenta, considere a sentença “Quais são os principais 

sintomas da asma?”. A etiquetagem resultante desta sentença-

exemplo pode ser visualizada na Figura 4. 

quais [qual] <interr> DET M/F P @SC> 
são [ser] <fmc> V PR 3P IND VFIN @FMV 

os [o] <artd> DET M P @>N 
principais [principal] <SUP> ADJ M P @>N 

sintomas [sintoma] <sick-c> N F P @<SUBJ 
de [de] <sam-> PRP @N< 

a [o] <-sam> <artd> DET F S @>N 

asma [asma] <sick> N F S @P< 

Figura 4. Anotação da ferramenta VISL. 

6.1.2 Extração de padrões 

Após a  etiquetagem das perguntas, a etapa seguinte consistiu em 

extrair das mesmas os tokens mais relevantes. Esses tokens são 

usados para compor os patterns AIML. O intuito desta etapa é 

otimizar o casamento de padrões, eliminando palavras 

desnecessárias que poderiam influenciar de forma negativa o 

desempenho do chatbot. A ausência de um token significativo 

pode levar a um casamento incorreto, gerando consequentemente 

uma resposta inadequada. Ao passo que um token irrelevante pode 

inviabilizar totalmente um correto casamento de padrões, o que 

poderá resultar na ativação de uma resposta universal6. O primeiro 

passo, então, foi definir o formato dos padrões que seriam 

considerados. A exemplo de Bada e Menezes em [9], o formato de 

padrão escolhido foi baseado em pronomes interrogativos, sujeito, 

verbo principal e seus complementos. De acordo com aqueles 

autores, esses elementos tornam viável a construção de uma base 

de conhecimento AIML consistente e possível de ser usada por 

chatbots.    

                                                                 

5  Os tokens, em geral, são palavras. A ferramenta VISL reconhece como 

tokens  alguns  termos compostos tal como: Presidente da República. 

6  Entende-se por resposta universal aquelas que são apresentadas quando 

não houve casamento entre a pergunta do usuário e os patterns 

previstos na base de conhecimento do chatbot. São respostas de 

contingência. 
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A Figura 5 mostra o formato principal de padrão que foi usado 

neste estudo e sua aplicação na sentença-exemplo: “Quais são os 

principais sintomas da asma?”. Cabe mencionar que o ponto-e-

vírgula é meramente um separador dos termos e que o último 

substantivo (N) corresponde ao primeiro complemento 

encontrado. Além disso, nos padrões foram usados apenas os 

lemas dos termos existentes nas perguntas. Todas as perguntas da 

base foram formatadas como mostrado. Se uma pergunta, por 

ventura, não tivesse algum dos elementos considerados, o padrão 

era gerado apenas com os existentes. 

Formato: <interr>; V @FMV; N @SUBJ>; N 

 

Exemplo: [qual]<interr>;  [ser]  V @FMV; [sintoma] N @<SUBJ; 

[asma] N @P< 

Figura 5. Formato dos padrões. 

6.1.3 Conversão para AIML 

Definidos os formatos dos padrões, a próxima etapa foi a 

conversão para AIML. Ao transformar as perguntas em patterns 

AIML, duas transformações foram aplicadas para facilitar o 

casamento de padrões: definição de subpadrões e uso do curinga 

“*”. Os subpadrões são resultantes da combinação de ao menos 3 

termos do padrão original. Após uma análise manual de uma 

amostra da FAQ anotada, foi definido que  padrões com 3 termos 

seriam um bom caso de estudo. Essa quantidade tornaria o padrão 

mais genérico a fim de aumentar as chances de encontrar um 

padrão compatível com a pergunta do usuário e, ao mesmo tempo, 

específico para evitar casamentos incorretos ou ativação de 

universais. Optou-se também por manter, nos subpadrões, os 

substantivos. Na amostra analisada, os substantivos expressavam, 

em geral, a semântica da sentença. A Figura 6 exibe os subpadrões 

que foram incluídos na base, o primeiro subpadrão foi definido 

sem o verbo [ser]. Já o segundo, sem o pronome interrogativo 

[qual]. 

Padrão Original :  [qual]<interr>;  [ser]  V @FMV; [sintoma] N 
@<SUBJ; [asma] N @P< 

Subpadrão 1 : [qual]<interr>;  [sintoma] N @<SUBJ; [asma] N @P< 

Subpadrão 2 :  [ser]  V @FMV; [sintoma] N @<SUBJ; [asma] N @P<  

Figura 6. Padrão original e subpadrões. 

Cabe mencionar ainda que nenhum tratamento é aplicado às 

respostas. Elas são simplesmente agregadas, na íntegra, à cláusula 

<template>. A Figura 7 mostra um trecho da base AIML gerada. 

Os tokens extraídos das perguntas da FAQ são convertidos para 

caixa alta e intercalados pelo curinga “*”. Foi necessário também 

retirar a acentuação para reduzir a quantidade de variações de um 

mesmo padrão. A acentuação, na língua portuguesa, é, sem 

dúvida, uma forma de diferenciar os termos. No entanto, como tal 

remoção foi realizada após o processo de anotação linguística e 

cada padrão faz uso de ao menos 3 termos, acredita-se que os 

termos em conjunto conseguem determinar o contexto semântico 

correto da pergunta. 

A base AIML do chatbot foi organizada por doença. Sendo assim, 

foi gerado um arquivo AIML para cada doença. Essas bases 

também foram avaliadas. Usamos o mesmo processo avaliativo 

aplicado ao chatbot Ricky. A avaliação foi realizada por 5 

usuários que responderam os questionários de pré-teste e pós-

teste. Participaram desse processo avaliativo 3 usuários da área de 

Enfermagem, 1 da área de Adminstração e 1 de Tecnologia da 

Informação (TI).  Excetuando o usuário da área de TI, todos os 

demais nunca haviam interagindo com um chatbot antes e não 

conheciam as tecnologias envolvidas em sua construção. 

<pattern> QUAL * SINTOMA * ASMA </pattern>  

<template> 

Dispneia, tosse e sibilância torácica constituem a tríade clássica de 

sintomas associados à asma. No entanto, ... 

</template> 

Figura 7. Trecho da base AIML gerada automaticamente. 

Cada pessoa interagiu por cerca de 20 minutos com chatbot cuja 

base foi gerada a partir das FAQs.  A Tabela 3 mostra a avaliação 

feita por esses usuários. Analisando-se os resultados do critério 

“facilidade”, pode-se inferir que a interface, embora simples e 

puramente textual não prejudicou a interação com o usuário. A 

“naturalidade” teve um desempenho bom, provavelmente porque 

as respostas da FAQ (elaboradas manualmente pelos autores da 

FAQ) foram mantidas na íntegra. A ausência de tratamento de 

sinônimos, como esperado, no entanto, teve impacto nos 

resultados desse critério. A “robustez” também teve um resultado 

interessante,  indicando que a construção de subpadrões é um 

caminho viável. Já o critério “coerência” não foi satisfatório. O 

principal problema neste caso foi a ausência de variantes da 

mesma sentença. Isso é uma limitação de abordagens baseadas em 

corpus, pois só se consegue extrair os termos que estão de fato no 

texto.  Os usuários faziam perguntas para as quais havia resposta 

na FAQ, no entanto o chatbot não as achava pois a estrutura 

linguística era diferente da representada na base. 

Foi solicitado ainda que o usuário apontasse pontos fracos e fortes 

do chatbot. Como pontos fortes, eles indicaram rapidez, 

simplicidade e praticidade. Na opinião dos usuários, é mais 

simples, mais fácil e mais rápido interagir com um chatbot do que 

consultar a FAQ diretamente. O principal ponto fraco apontado 

foi a falta de coerência e não tratamento adequado de palavras-

chave. 

Tabela 3. Análise do desempenho das bases AIML extraídas 
automaticamente das FAQs. 

Critério Péssimo Razoável Excelente 

Facilidade 0 40% 60% 

Naturalidade 20% 40% 40% 

Robustez 20% 60% 20% 

Coerência 40% 40% 20% 

 

É importante frisar que os avaliadores do chatbot Ricky e da base 

AIML gerada a partir de FAQ foram diferentes. Apesar do 

número menor de avaliadores desta última, observamos que os 

resultados, proporcionamente, foram muito próximos. Em ambas 

avaliações, a soma dos índices razoável e excelente se aproximou 

de 80%. Apenas no caso da coerência, a soma desses índices não 

passou de 60%. Esperamos com a integração das bases, melhorar 

o desempenho do chatbot, especialmente, no aspecto coerência 

6.2 Integração das bases AIML 
Atualmente, estamos implementando a integração das bases 

AIML do chatbot Ricky, que foram elaboradas manualmente, com 

as bases AIML, geradas automaticamente. As bases do chatbot 

Ricky tem padrões bastante heterogêneos e não possuem qualquer 

tratamento linguístico. Nosso primeiro desafio foi identificar a 
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variedade dos padrões existentes na base AIML do Ricky. Foram 

encontrados padrões redundantes, incorretos e em formatos 

diversos. A Figura 8 exibe alguns dos formatos encontrados. 

(1) VOCE CONHECE A HISTORIA DA IA  

(2) CASA PREFERIDA DE GAME OF THRONES  

(3) QUAL SUA CASA PREFERIDA DE GAME OF THRONES  

(4) CASA QUE VOCE ACHA LEGAL DE GAME OF THRONES  

(5) FALA SOBRE O *  

(6)* SERIE GUERRA DOS TRONOS 

Figura 8. Exemplo de padrões com formatos heterogêneos. 

Nem todos os alunos usaram os recursos do AIML (como *). 

Alguns esqueceram, durante a edição, das transformações. Por 

exemplo, a abreviatura IA, usado no pattern (1) será sempre 

transformada em “Inteligência Artificial”, logo esse padrão não 

será encontrado pelo interpretador AIML. Os patterns (2), (3) e 

(4) semanticamente são idênticos. Várias bases não têm a mesma 

preocupação com os sinônimos. Embora sinônimos sejam 

necessários, incluí-los diretamente na base não é a melhor 

estratégia, pois deixará a base muito extensa. O pattern (6) 

também se refere a GAME OF THRONES, mas usa o título em 

português. O pattern (5) utiliza recursos AIML mas é muito 

genérico, o que o torna muito similar a vários outros padrões. Para 

resolver os problemas identificados definimos um pipeline (Figura 

9) para viabilizar a integração das bases.  

 

Figura 9. Etapas de integração das bases. 

Na análise de similaridade estamos usando medidas usuais de 

identificação similaridade entre strings para detectar padrões 

semelhantes. Comparamos os padrões das bases do Ricky com os 

gerados automáticamente pela FAQ. O maior índice que 

coincidência que estamos encontrando, no entanto, está na própria 

base do Ricky. Ainda estamos testando as medidas de 

similaridade e índices mais adequados. Após a análise 

similaridade, o sistema faz uma proposta de unificação para os 

padrões considerados semelhantes. A unificação exige supervisão 

humana. Os padrões unificados são submetidos à anotação 

linguística, a qual é feita pela ferramenta VISL. Feito isso, novos 

padrões AIML são, então, gerados. Após a integração, vamos 

novamente avaliar o chatbot junto aos usuários. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Apresentamos nesse artigo uma proposta de expansão usando 

FAQ e enriquecimento de bases AIML com informações 

linguísticas. Os resultados ainda são preliminares, mas 

animadores. Nossos próximos passos, incluem, além de uma nova 

avaliação do chatbot, o tratamento de sinônimos, a extração de 

informações de outras FAQs e de outros corpora, e, ainda, o uso 

métodos recomendação de conteúdo para indicação de materiais 

de estudo. 
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RESUMEN 
El aprendizaje de habilidades algorítmicas y de programación en 

los estudiantes universitarios, presenta niveles de dificultad y 

requiere tiempos de dedicación muy heterogéneos. Para los 

profesores, es difícil responder a esta diversidad, por cuanto las 

instancias de interacción con los estudiantes, generalmente están 

limitadas a las salas de clases o los recintos de laboratorio. Por 

otra parte, las estadísticas de rendimiento observables a través de 

las evaluaciones tradicionales, están lejos de ser los ideales para 

guiar óptimamente el proceso de enseñanza aprendizaje, así como 

para entregar un reforzamiento más personalizado. 

En este trabajo se presenta un innovación, que tiene por objetivo  

implementar a través de un Contest Management System, 

actividades de ejercitación para ser desarrolladas en o fuera del 

aula, de modo que por medio de indicadores proporcionados por 

la plataforma, los cuales reflejan la eficacia y si corresponde, la 

eficiencia de la respuesta de cada estudiante, permita monitorear y 

retroalimentar oportunamente el estudio y la ejercitación de los 

alumnos. 

Mediante el seguimiento continuo de los indicadores de cada 

estudiante o del grupo completo, el profesor puede ajustar la 

actividad de curso y dirigir más adecuadamente las actividades de 

estudio personal de cada estudiante. 

 

ABSTRACT 
Algorithmic learning skills and programming for college students, 

has levels of difficulty and requires a very heterogeneous time 

dedication. For teachers, it is very difficult to respond to this 

diversity, because instances of interaction with students, usually 

limited to the classroom or laboratory enclosures and typical 

indicators of learning, observable through rates traditional 

evaluations are far from ideal to deliver a more personalized 

reinforcement. 

This paper presents an innovation that aims to implement through 

a Contest Management System, exercise activities to develop in 

the laboratory or independently outside the classroom, so as to 

allow timely feedback monitoring and exercising the students 

presented by means of indicators provided by the platform, which 

reflect the effectiveness and, if applicable, the efficiency of the 

response of each student. 

Through continuous monitoring of the indicators for each student 

or the entire group, the teacher can adjust the course activity and 

properly direct the study activities of students. 

 

Categorías y descriptores de materia 

K.3 Computers and Education. K.3.1 Computer Uses in 

Education: Computer-managed instruction (CMI), Distance 

learning. 

Palabras clave 

Enseñanza, Programación, Tecnología, Educación Superior. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
La programación no es una tarea simple, requiere que quien 

programa, utilice conjuntamente una jerarquía de múltiples 

competencias [4] necesarias para la adecuada articulación de los 

tipos de constructos relativos a un paradigma. Los problemas en el 

aprendizaje de la programación, van mucho más allá de la mera 

dificultad de la materia y requiere de un fuerte trabajo personal 

del estudiante [6]. A lo anterior, frecuentemente debe sumarse la 

carencia de aptitudes de los mismos [4] y factores motivacionales, 

que complejizan enormemente la tarea de la enseñanza y afectan 

negativamente las percepciones de los estudiantes respecto de las 

asignaturas de programación. 

El desarrollo de habilidades algorítmicas es vital para la 

adquisición de buenas prácticas de programación [9]. A principios 

de la primera década de este siglo, esta era una preocupación 

importante [22] y se consideraba una materia que se seguía 

gestando, dado que sus métodos estaban todavía en vías de 

consolidación [12]. Hay quienes actualmente consideran, por 

ejemplo, que la formación en ingeniería, requiere profundos 

conocimientos informáticos, de modo que los profesionales sean 

capaces de construir software  de  alta  calidad “con el fin de 

resolver de manera óptima los problemas de su competencia” 

[24]. Esta preocupación ha mantenido su vigencia en el tiempo 

[25]. 

Las investigaciones coinciden en la importancia de la ejercitación 

personal, lo que se explica en el hecho que el aprendizaje de la 

programación requiere la articulación interna de una serie de 
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habilidades, que son de niveles muy superiores al simple 

conocimiento enciclopédico [11]. 

En las carreras del ámbito de la computación, los cursos de 

programación avanzados, requieren que los estudiantes adquieran 

competencias asociadas a la aplicación de diferentes paradigmas 

de programación y en particular, se busca y se valora la eficiencia 

de las soluciones. 

El aprendizaje de habilidades algorítmicas y de programación en 

los estudiantes universitarios, presenta niveles de dificultad muy 

diversos y requiere tiempos de dedicación muy heterogéneos. Para 

los profesores es difícil responder a esta diversidad, por cuanto las 

instancias de interacción con los estudiantes, generalmente están 

limitadas a las salas de clases o los recintos de laboratorio y el 

profesor conoce muy poco sobre el trabajo del alumno fuera del 

aula. En este contexto, el aprendizaje y en particular, el nivel de 

logro de las competencias algorítmicas, permanece en un nivel 

críptico [18][19] y las evaluaciones sólo aportan información 

parcial, en algunos momentos específicos del desarrollo de cada 

curso, la cual no está necesariamente desagregada respecto de los 

conceptos y temas claves en las asignaturas. Por lo tanto, es 

necesario que los profesores sean extremadamente cuidadosos en 

el diseño del material educativo [6] [12] [14] [20] y deben 

preocuparse de mostrar casos de estudio interesantes [5]. 

Finalmente, las estadísticas de rendimiento observables a través 

de los tipos de evaluaciones tradicionales, están lejos de ser los 

ideales para guiar óptimamente el proceso de enseñanza 

aprendizaje así como para entregar un reforzamiento más 

personalizado. 

2. LA ENSEÑANZA DE LA 
PROGRAMACIÓN EN LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

2.1 Contexto en que se realiza la enseñanza 

Si bien los estudiantes, al ingreso a la educación superior suelen 

estar bastante familiarizados con el uso de computadores, carecen 

de las habilidades algorítmicas y conocimientos de programación, 

que posteriormente serán exigidos por el currículum de mucha 

carreras universitarias. 

Durante el proceso de enseñanza aprendizaje, surgen en los 

estudiantes diferentes síntomas o problemas, entre los que se 

cuentan: (a) Niveles de motivación muy heterogéneos, (b) 

Diferencias en los ritmos de aprendizaje, (c) Diferencias en las 

aptitudes de los estudiantes, (d) Utilización de métodos de estudio 

no apropiados para la asignatura, (e) Interacción profesor-alumno 

menor a la realmente necesaria, (f) Limitaciones para 

retroalimentar el trabajo personal de los estudiantes, etc. 

En este contexto, es muy difícil para el profesor tener claridad, en 

cada momento del curso, respecto de la profundidad y calidad del 

aprendizaje logrado por cada estudiante. Los instrumentos de 

evaluación, suelen medir las habilidades algorítmicas de forma 

combinada, por lo que las calificaciones no reflejan claramente el 

nivel de logro de cada una de ellas. 

A través de guías y otros medios, los profesores proponen 

ejercicios prácticos, sin embargo, es difícil conocer el trabajo real 

desarrollado por cada estudiante. En consecuencia, la falta de 

información respecto a la evolución del aprendizaje de cada 

estudiante, les impide hacer un acompañamiento pedagógico más 

personalizado. 

Producto del estilo, características y condiciones en que se realiza 

la docencia universitaria, la interacción entre profesores y 

estudiantes se produce en una cantidad y oportunidad que está por 

debajo de lo recomendable, generando los siguientes problemas: 

(a) limitaciones para orientar eficazmente el aprendizaje de los 

estudiantes, (b) retroalimentación escasa y tardía, (c) inseguridad 

de los estudiantes, (d) comunicación preferentemente 

unidireccional (desde el profesor hacia el estudiante), (e) serias 

limitaciones para hacer una enseñanza más personalizada, etc. 

En consecuencia, además de las dificultades propias de la 

programación, muchos estudiantes experimentan una percepción 

de inseguridad, que afecta el aprendizaje y en diversas ocasiones, 

gatilla el fracaso de alumno en la asignatura. 

En consecuencia, la enseñanza de la programación en la 

educación superior, se realiza en un contexto que no provee las 

condiciones más favorables para obtener resultados de aprendizaje 

óptimos. A esto se suma que, en su mayoría, los jóvenes 

estudiantes no tienen aprendizajes previos de programación [24]. 

Si bien, actualmente los problemas relacionados con el 

aprendizaje de la programación son conocidos, están lejos de estar 

resueltos [1] [11] [4] [6]. 

2.2 Las plataformas de apoyo a la docencia y 
la retroalimentación 

La utilización de plataformas de apoyo a la docencia, si bien 

constituyen un aporte relevantes, no aminoran la necesidad de que 

el profesor realice una planificación cuidadosa y seleccione un 

conjunto de recursos multimediales adecuadamente diseñados [2] 

[8] [20]. En este contexto, la retroalimentación se destaca como 

un elemento fundamental en el aprendizaje de los estudiantes 

[17]. En principio, la retroalimentación suele ser abundante en 

aspectos de baja dificultad (como la sintaxis), pero escasea en los 

momentos que los estudiantes se enfrentan a problemas 

complejos, que requieren estrategias sofisticadas [32]. 

La utilización de las TIC ha permitido generar nuevas instancias y 

oportunidades de retroalimentación, superando las limitaciones 

temporales y de comunicación [16]. No obstante, la mayoría de 

las herramientas no resuelven el problema derivado de la falta de 

disponibilidad de tiempo del profesor, siempre inferior a las 

necesidades de retroalimentación reales de los estudiantes. 

Soluciones parciales a estos problemas, sustentados en la 

introducción de tutores en línea o presenciales, no facilitan al 

profesor todo el conocimiento respecto del nivel de aprendizaje de 

sus estudiantes y tampoco resuelven el gran problema derivado de 

la retroalimentación tardía. La superación de estas falencias, 

requieren de la introducción de nuevos elementos, como la 

tecnología [16]. 

2.3 Los esfuerzos por innovar 

Existe preocupación por la enseñanza de la programación, la que 

se manifiesta en diversas experiencias relativas a innovaciones  

metodológicas en base a tecnología [7] [1]. Existen diversas 

experiencias donde se ha buscado respuesta a este problema, a 

través de diferentes metodologías de enseñanza [2] [3] [9] [13] 

[14]. Se ha usado estrategias de trabajo colaborativo [23], 

resolución de problemas [26], modelos de orientación visual [27], 

utilización inicial de pseudocódigo como un medio para hacer un 
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transición gradual a los lenguajes de programación [28], 

ambientes de aprendizaje especialmente diseñados para la 

enseñanza de la programación [8] [9] y otros [29] [30]. Diversas 

experiencias han tenido resultados positivos en contextos 

específicos, sin embargo, no existe consenso en términos de cuál 

es el mejor método para enseñanza programación [31]. Tampoco 

debe olvidarse, que todas las personas no piensan ni aprenden de 

la misma manera [18] [19], por lo que es muy difícil llegar a una 

metodología que se adapte a todos los tipos de estudiantes. 

3. MÉTODO 

La innovación presentada en este trabajo, corresponde a una 

investigación de tipo descriptiva, con un diseño cuasi 

experimental, que aborda la necesidad de mejorar la enseñanza de 

la programación, a través de la introducción de herramientas que 

permiten obtener más información sobre los logros en el 

aprendizaje de los estudiantes, durante la realización de 

actividades prácticas en aula o actividades personalizadas, 

focalizadas en las debilidades de cada estudiante. 

La metodología consiste en el desarrollo de actividades prácticas 

(formativas y sumativas), a los cuales se accede vía un Contest 

Management System (CMS), que incluyen distintos tipos de 

ejercicios,. Algunas de las actividades se realizan en el aula y 

corresponden principalmente a trabajo individual de cada 

estudiante. Para cada uno de los ejercicios de las actividades, se 

registra el número de intentos que cada estudiante realiza hasta 

obtener una respuesta correcta, así como el tiempo que invierte en 

desarrollarla, el número de ejercicios que realiza y en general, la 

efectividad que muestra en las soluciones desarrolladas. En 

función de dichos resultados, el profesor puede conocer respecto 

de cada estudiante, indicadores respecto de su nivel de habilidad 

en la resolución de problemas, para recomendar un trabajo más 

personalizado. 

Las actividades serán continuamente monitoreadas por el profesor 

de la asignatura y a partir de los resultados de las mismas, se 

introducirán cambios en los procesos pedagógicos de la asignatura 

(en y fuera del aula) y se regulará el trabajo personal de los 

estudiantes, en la cantidad y frecuencia que cada uno lo requiera. 

La hipótesis central de esta innovación radica en la utilización de 

indicadores de desempeño que se derivan de las actividades que 

desarrollan los estudiantes y profesores en el CMS. Esta 

información permitirá mejorar significativamente la información 

disponible para el profesor y estudiante, en los siguientes 

aspectos: 

a) Proporcionará al profesor información directa respecto a 

cómo cambia la capacidad de cada estudiante, para 

resolver distintos tipos problemas, en diversos 

momentos del curso. 

b) Permitirá al profesor asignar a sus estudiantes 

actividades personalizadas acordes a sus  resultados de 

aprendizaje. 

c) Proporcionará al estudiante retroalimentación inmediata 

respecto de las soluciones desarrolladas. 

d) Permitirá al estudiante conocer su ranking respecto de 

otros compañeros de su clase. 

 

A través de estos indicadores, el profesor y cada estudiante podrán 

conocer el nivel de competencia alcanzado respecto de cada una 

de las habilidades algorítmicas requeridas por la asignatura, en 

diferentes momentos del desarrollo del curso. Además, los 

profesores podrán objetivamente determinar qué tipo de ejercicios 

contribuyen de forma más efectiva al aprendizaje de sus 

estudiantes. 

3.1 Plataforma de apoyo 

Con motivo de la Olimpiada Internacional de Informática 

realizada el año 2012, se presentó el software Contest 

Management System (CMS) [15], con el objetivo de proporcionar 

un sistema de clasificación seguro, robusto, desarrollado para la 

comunidad, extensible, fácilmente adaptable y utilizable, que se 

adaptase de forma natural a las necesidades de la competencia. Si 

bien esta herramienta no fue concebida con fines pedagógicos, 

actualmente se está adaptando para aprovechar su funcionalidad 

como una potente herramienta de apoyo al proceso de enseñanza 

aprendizaje [21]. 

Una consecuencia inmediata del uso de dicho CMS, es una forma 

de retroalimentación inmediata y automática y el alumno puede 

verificar de forma autónoma la eficacia y eventualmente la 

eficiencia, de la solución desarrollada. Esta solución además 

permite disminuir en parte los costos derivados de la necesidad de 

recursos humanos asociados al trabajo de tutores, en línea o 

presenciales. 

CMS está organizado de manera modular, con diferentes servicios 

que se ejecutan paralelamente en diferentes máquinas. Dichos 

servicios proveen interfaces que permiten la comunicación entre 

ellos y en algunas casos, aplicaciones web para administradores y 

competidores. Además, los servicios pueden ser iniciados y 

detenidos de manera independiente, sin afectar al resto del 

sistema. Si la base de datos que soporta el sistema funciona 

adecuadamente, es posible reemplazar rápidamente alguna 

máquina o software fallido, con una copia idéntica, sin 

preocuparse por pérdida de datos o de transferir información entre 

la máquina antigua y la nueva copia. 

 

 

Figura 1: Organización general del sistema. 

 

En el contexto de este trabajo [21] se ha desarrollado la 

Plataforma de Ejercicios de Programación (PEP), cuyo objetivo es 

extender CMS para poder utilizar sus recursos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de asignaturas de programación. 
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Figura 2: Interacción entre PEP, el CMS y los usuarios. 

Como se presenta en la figura 2, la interfaz web denominada PEP, 

que está siendo desarrollada en PHP y Python, es quien 

proporciona todos los servicios de acceso a los estudiantes y 

profesores, e intermedia el trabajo con el CMS. Todas las 

funcionalidades relacionadas con el monitoreo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje están implementadas en PEP. De la misma 

forma, los ejercicios, las actividades que se construyen en torno a 

los ejercicios, así como los indicadores de uso y efectividad, son 

registrados por PEP, en una base de datos implementada en 

MySQL. 

 

 

Figura 3: Interfaz de PEP, acceso a los cursos. 

 

De este modo, se pone a disposición de los profesores, una 

plataforma que permite presentar a los estudiantes actividades 

constituidas por diversos conjuntos de ejercicios de 

programación, para ser desarrollados dentro de una determinada 

ventana de tiempo. Para cada ejercicio, el alumno puede descargar 

el enunciado, subir un código y obtener feedback automático 

respecto a la eficacia/eficiencia de su solución. En el intertanto, la 

plataforma web se comunica internamente con CMS a través de 

un servicio API desarrollado específicamente para este proyecto, 

el cual se encarga de traducir toda la comunicación desde la 

plataforma web hacia los principales componentes de CMS (ver 

Fig. 1). Esto ha permitido generar una capa de abstracción que 

reemplaza las competiciones por actividades de asignaturas, sin 

necesidad de realizar grandes cambios en el funcionamiento 

interno de CMS (Core Services). 

4. PRIMEROS RESULTADOS 

Actualmente, la metodología está siendo sometida a una prueba 

experimental, con un grupo de 43 estudiantes de primer año de la 

carrera de Pedagogía en Matemática y Computación, del 

Departamento de Matemática y Ciencia de la computación de la 

USACH. Dado que los 43 estudiantes corresponden al total de los 

nuevos estudiantes del primer año de la cohorte 2015, no ha sido 

necesario realizar un plan de muestreo. 

En esta primera prueba, se han realizado actividades de inducción, 

las que se desarrollaron en una sala donde cada alumno cuenta 

con un computador (laboratorio). 

Algunas actividades son formativas y otras sumativas. Cada 

actividad contempla entre dos y cuatro problemas, los cuales los 

alumnos resuelven individualmente en su computador,  y la 

someten a prueba en el CMS, cuando consideran que tienen una 

solución correcta. La plataforma prueba cada solución en base a 

diversos casos de prueba, destinado a detectar situaciones que los 

alumnos deberían haber contemplado en su solución. El sistema 

responde informando si la solución es correcta y mediante un 

sistema de puntajes, el porcentaje de casos de prueba que la 

solución ha resuelto correctamente. 

En el caso de las actividades sumativas, los alumnos deben 

responder en un tiempo determinado, durante la duración de la 

clase. Aquellos estudiantes que no alcanzan a realizar la actividad 

en el tiempo permitido, podrán completar la actividad 

posteriormente por su cuenta, pero esta situación pesará en la 

calificación final y se exigirá que la respuesta final sea coherente 

con el trabajo desarrollado en clases. 

A modo de ejemplo, los resultados preliminares obtenidos en una 

actividad de carácter sumativo, que consistió en un ejercicio 

relativo a recursividad y un segundo ejercicio relativo a uso de 

vectores unidimensionales, son los siguientes: 

Problema de recursividad: 

1) Sólo el 35,5% de los estudiantes logró someter a prueba una 

solución al problema en el tiempo permitido. El 64.5% 

restante, debió entregar la solución posterior al términos de la 

clases. 

2) El 25,8% de los alumnos realizó un intento, el 9,7% hizo dos 

intentos y el 3,2% realizo tres. 

3) Sólo el 12,9% de los estudiantes del curso realizó una 

solución que resolvió correctamente todos los casos de 

prueba. 

Problema de arreglos unidimensionales: 

1) Sólo el 45,2% de los estudiantes logró someter a prueba una 

solución al problema en el tiempo permitido. El 54.8% 

restante, debió entregar la solución posteriormente al término 

de la clase. 

2) El 32,3% de los alumnos realizó un intento, el 3,2%% hizo 

dos intentos y el 9,7% realizo tres o más intentos. 

3) A diferencia del problema relativo a recursividad, el 38,7% de 

los estudiantes del curso realizó una solución que resolvió 

correctamente todos los casos de prueba. 

5. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos hasta la fecha, indican que la 

implementación de una plataforma como la presentada en este 

proyecto, tiene una relación costo/beneficio que justifica su 

utilización como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

información generada por el sistema permite tener mucho mayor 

conocimiento respecto del nivel de logro de las habilidades 

algorítmicas por parte de los estudiantes, así como el tiempo que 

les requiere concretar soluciones efectivas. 
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Si bien, en la etapa inicial, la implementación de actividades 

demanda mayor tiempo de dedicación para el profesor, con el 

correr del tiempo permitirá construir conjunto de ejercicios, que 

podrán ser reutilizados en diferentes periodos. De esta forma, el 

esfuerzo inicial de desarrollo será progresivamente sustituido por 

la ventaja de contar con ejercicios probados, que aportan mucha 

mayor información para la planificación pedagógica y el ejercicio 

de la docencia en la asignaturas de computación. 

Si bien los resultados y la información generada es parcial y 

preliminar, el sistema ya está aportando información relevante, 

que de otra manera es muy difícil medirla sin la ayuda e 

intervención de terceras personas. En efecto, la inversión de 

tiempo de trabajo y los recursos humanos necesarios para hacer 

un seguimiento de este tipo con medios tradicionales, hacen 

viable este tipo de estudios sólo en condiciones experimentales y 

no en el ejercicio cotidiano de la enseñanza de la programación. 

Finalmente, una vez construida la primera versión completa de la 

plataforma, será necesario abordar los aspectos didácticos 

relacionados con el uso de la herramienta, por parte de los 

profesores y estudiantes. Además, se debe contemplar el 

perfeccionamiento de los profesores en el uso de la misma, 

delimitando sus potencialidades y limitaciones. 
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ABSTRACT 
In this paper, I present the research progress achieved in the 

implementation of a learning environment based on the use of 

ICT, which analyzes how oral language skills are strengthened 

through digital storytelling are presented. The experience 

designed into five phases develops students 5 years of age, in 

Bogota, Colombia with low socioeconomic status. The 

methodological design is within the multiple-case study, using as 

data collection instruments semi-structured interviews, 

observation and document analysis. The partial results show that 

the use of ICT in preschool children improves their ability to 

produce spontaneous, coherent narratives, using descriptions in 

the story. 

 

RESUMEN 
En este documento se presentan los avances de investigación 

obtenidos en la implementación de  un ambiente de aprendizaje 

basado en el uso de las TIC, donde se analiza cómo se fortalecen 

las habilidades del lenguaje oral a través de la narrativa digital. La 

experiencia diseñada en cinco fases se desarrolla con estudiantes 

de 5 años de edad, de nivel socioeconómico bajo de la ciudad de 

Bogotá, Colombia. El diseño metodológico se ubica dentro del 

estudio de caso múltiple, empleando como instrumentos de 

recolección de datos la entrevista semiestructurada, la observación 

y el análisis de documentos. Los resultados parciales demuestran 

que con el uso de las TIC en preescolar los niños y niñas  mejoran  

su capacidad para producir narraciones espontaneas, coherentes, 

empleando descripciones en el relato. 

Keywords 

Lenguaje oral, narrativa digital, preescolar. 

INTRODUCCIÓN 
La estrategia, nace de la necesidad pedagógica, por  fortalecer el 

desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas de grado 

transición, quienes se encuentran entre los 5 y 6 años de edad,  

motivada por la particular atención que se da a los procesos de 

adquisición de la lectura y la escritura dentro de la institución y 

que desconoce el lenguaje oral y su importancia en los primeros 

años, como  medio fundamental empleado por el niño para 

expresar y comunicarse. 

 

Con las prácticas pedagógicas tradicionales para la enseñanza de 

la lectura y la escritura en los primeros años de la vida escolar se 

ha desarrollado en los niños la capacidad de asociar fonemas y 

grafías representados en la construcción silábica de palabras, 

muchas, carentes de sentido, restando importancia a la oralidad, a 

los significados y construcciones que el niño realiza a través del 

lenguaje, sobre el mundo que le rodea y que le permite participar 

como ser social. 

 

La implementación de la estrategia se dirigió al fortalecimiento  

del lenguaje oral, específicamente las habilidades referentes al uso 

o pragmática, desde un trabajo pedagógico integrador y 

transversalizado por las TIC, empleando  herramientas 

tecnológicas existentes dentro de la institución, particularmente el 

uso del computador, con el cual los niños construyeron 

narraciones en formato digital,  recurriendo al uso de aplicaciones 

y software de uso libre.  

 

Aunque el uso de la narrativa digital  ha ganado popular ya que 

permite incluir elementos como la narración oral, el dibujo, la 

fotografía,  videos y música, con las cuales los niños indagan, 

diseñan, organizan y crean sus historias, para el particular caso de 

Colombia, no se encontraron experiencias significativas de su uso 

en preescolar.   

 

A través del diseño curricular por ciclos en la educación de 

Bogotá, la oralidad ha ganado espacio dentro del quehacer 

pedagógico,  junto con la lectura y la escritura se considera una  

herramienta útil para la vida y es la escuela por medio de 

estrategias educativas la encargada de generar los espacios 

necesarios y adecuados para el desarrollo y fortalecimiento de 

estas habilidades. La oralidad en el grado transición debe 

centrarse en la construcción de la voz en el niño, las pautas de 

interacción a través de la participación, el diálogo, aprender a 

tomar el turno para hablar, formular y responder preguntas, 

fluidez en el discurso, entre otros. [7] 

 

Las pruebas aplicadas en Colombia para medir el nivel de 

conocimiento de los estudiantes (PISA, SABER), no contemplan 

categorías o ítems para medir específicamente el nivel de oralidad. 

Además,  el Ministerio de Educación Nacional diseño una prueba 

tipo diagnóstico para medir el desempeño de los niños en edad 

preescolar desde distintas competencias,  en la competencia 

comunicativa no se profundiza en habilidades específicas,  se 

contemplan tan solo dos criterios  para evidenciar el desarrollo del 

lenguaje.  

 

Por otra parte, se han desarrollado  investigaciones en algunas 

ciudades del país que retoman la importancia del desarrollo de la 

oralidad en los primeros años, como ejemplo esta la investigación 

desarrollada en el departamento de Caquetá, a través de la 

implementación de una secuencia didáctica en el grado transición 

para mejorar las habilidades del lenguaje oral, lo que permitió 

evidenciar  a través de un diagnóstico las dificultades de los 

estudiantes en esta competencia, también  la falta de preparación 

de los docentes para darle un adecuado enfoque a la enseñanza de 

la oralidad en el preescolar. Otro ejemplo, es la investigación 

llevada a cabo en la ciudad de Florencia en Caquetá, a través del 

diseño e implementación de una secuencia didáctica, empleando 

los títeres y el teatrino como pretexto, resaltando la importancia 

de la participación y la voz en el niño dentro del grupo.  

  



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

613

El desarrollo de habilidades orales de los más pequeños se logra 

cuando en el hogar y la escuela  se generan espacios que  parten 

de  lo cotidiano para el niño, dentro de su contexto y su entorno 

social, para contribuir con la formación del niño como ser activo y 

social. Es evidente,  que con los avances tecnológicos y la forma 

como los medios de comunicación y la internet han permeado la 

cultura, la forma de vivir y de comunicarse.  

 

Dentro de las múltiples posibilidades que ofrecen las TIC, llama 

la atención como a través de las narrativas digitales,  los 

estudiantes pueden producir sus historias, empleando recursos 

como el dibujo, el video, el audio, la música, la fotografía, a 

través del uso como videocámaras, cámaras digitales, dispositivos 

móviles y el computador; potencializando habilidades cognitivas, 

comunicativas y sociales. Ohler [6] afirma que la narración digital 

ofrece una increíble cantidad de oportunidades educativas, por 

ejemplo: las personas que narran historias digitales deben manejar 

inteligencias y habilidades.  Precisa de creatividad, innovación,  

colaboración, diseño, pensamiento crítico y otras habilidades 

propias del siglo XXI que se han vuelto clave para la economía 

digital.  Permite adquirir conocimientos básicos sobre medios de 

comunicación masiva,  puesto que a los alumnos se les exige 

entender el arte y las técnicas exitosas de persuasión y 

comunicación. (p.17) 

 

Con la creación de  narrativa digital se pueden desarrollar 

habilidades comunicativas, ya que le exige al niño narrar ó contar 

una historia, lo que implica poseer ciertas habilidades con la 

intención de comunicar o expresar algo específico. 

 

La propuesta pedagógica diseñada consta de cinco fases, con  

distintas actividades enfocadas en la construcción de narraciones 

digitales  por parte de los niños, se iniciará entonces, con la 

presentación de narraciones en formato digital, pasando luego por 

la construcción de narraciones colectivas, identificando los 

elementos que la componen, para que posteriormente cada niño 

construya su  narración empleando  herramientas TIC, tomando 

como base la pregunta de investigación  ¿Cómo se fortalecen las 

habilidades del lenguaje oral en niños y niñas de grado transición 

con bajo nivel de desempeño en oralidad, a través de la 

producción de narrativa digital?  

 

REFERENTES TEÓRICOS 
La oralidad en preescolar 
Es en los primeros años de vida que se debe  favorecer y brindar 

mayores esfuerzos pedagógicos, otorgándoles a los niños y niñas 

las herramientas, espacios y situaciones significativas necesarias 

para este fin. SED [7] afirma que se debe: “enriquecer la oralidad 

en la escuela, ya que es precisamente ésta la que permite generar 

vínculos, imaginar, descubrir, sospechar y significar el mundo” (p. 

98).  
 

Para complementar este planteamiento Villalón (citado por  

Medina,  Valdivia,  Gaete,  Galdames & San Martín) [5] sostiene 

que: “Hoy es indiscutida la relevancia que tiene la enseñanza del 

lenguaje, oral y escrito, en los primeros años de escolaridad, pues 

resulta vital para el desarrollo de  competencias y habilidades 

cognitivas que niños y niñas requerirán para su desempeño 

futuro” (p.1).    
 

Es importante puntualizar que la construcción de la voz en el niño 

se da desde los primeros años y especialmente cuando accede al 

sistema educativo debe ser favorecida, pues es a través de las 

interacciones con sus pares, las experiencias de las cuales haga 

parte y  la importancia que se le otorgue a lo que piensa, opina y 

narra, que el niño construirá su identidad,  sus propios 

significados y le dará valor a las experiencias que le serán útiles a 

lo largo de su vida.  

 

El lenguaje, según   Bloom y Lahey  (citado por Serra, Serrat, 

Solé, Bel & Aparici) [8] exponen que está organizado en tres 

componentes que interactúan entre sí, gramática (forma), 

contenido (cognición) y uso (pragmática). Otros autores, como  

Guarneros & Vega [2] complementan esta idea, sosteniendo que: 

“El lenguaje tiene diversos  componentes, independientemente de 

si es oral o escrito, los cuales pueden ser formales, de contenido y 

de uso. Los formales son la sintaxis, la  morfología, y la 

fonología; el de contenido es el semántico; y de uso, el 

pragmático” (p.24).  En este caso, se enfatiza en los usos del 

lenguaje o pragmática, que Gutiérrez [3] sustenta como la forma 

en que el niño las emplea para comunicarse de forma eficaz con 

otros, expresando ideas, conceptos, necesidades, sentimientos.  

 

Desde este componente, el uso del lenguaje, recae la importancia 

no solo de lo que se comunica, si no de lo que puede comunicarse 

(Tough, [9], 1996), lo que conlleva a una clasificación que 

permite identificar aquellos elementos que lo conforman, esta 

autora propone una clasificación de los usos del lenguaje, estos 

son, la autoafirmación, la direccionalidad, el relato de 

experiencias presentes y pasadas, el razonamiento lógico, la 

predicción, el proyectar e imaginar, los cuales a su vez están 

compuestos por estrategias específicas. Para efectos de la 

investigación  se tuvo en cuenta tres elementos que se consideran 

fundamentales dentro de la narración oral de los niños, los cuales 

se han llamado descripción en el relato, coherencia y narración 

espontánea; según la clasificación anteriormente mencionada se 

relacionan con  el razonamiento lógico, relato de experiencias 

presentes y pasadas. La misma autora sostiene que esta 

clasificación puede ser tomada como base para realizar 

valoraciones del uso del lenguaje en los niños. 

 

La coherencia en la narración se refiere a la correcta 

secuencialización temporal y el ordenamiento apropiado de los 

eventos de la narración (Matute & Leal, [4] 1996).  

      

Para las habilidades de narración espontánea y descripción en el 

relato, Vernon & Alvarado [10] sostienen que la persona que 

narra debe elegir qué decir, en qué orden decirlo y cómo ligar los 

hechos para que el otro pueda seguir la lógica de la historia; debe 

hacer las descripciones necesarias de los personajes y los lugares 

y dar pistas del orden temporal de lo que sucedió; debe ajustar su 

lenguaje a partir de las reacciones de sus escuchas y ser capaz de 

mantener el interés de los otros, de crear suspenso. También debe 

elegir el “estilo” del habla: si está contando un cuento iniciar con 

“Había una vez…” es pertinente, pero no para contar algo que 

sucedió en su casa el día anterior. (p.50) 

 

Narrativa digital  
Con la creación de relatos en formato digital, los estudiantes 

obtienen múltiples posibilidades  de construir y reconstruir 

historias empleando herramientas como  imagen, voz, texto y 

sonidos en un mismo lugar, permitiendo  fortalecer habilidades 

comunicativas y digitales al mismo tiempo. Educause [1] (citado 

por Eduteka 2001) que las narraciones digitales consisten en 

combinar narrativas y contenido digital, incluyendo  imágenes, 

sonido y video, con el objeto de crear una película corta, 

usualmente con fuerte contenido emocional. Los recursos para 
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incorporar en una narración digital son casi que ilimitados, dando 

a quien la construye un campo enorme para la creatividad.   

 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
La estrategia pedagógica buscó desarrollar las habilidades del 

lenguaje oral ya mencionadas, a través de las narrativas digitales,  

apartando los procesos pedagógicos de los esquemas 

tradicionalistas, vinculando las múltiples formas de comunicación 

a los procesos de enseñanza aprendizaje.  

 

Se tomaron algunos aportes teóricos del constructivismo de 

Vigotsky como apoyo pedagógico para el diseño de la estrategia, 

considerando que el niño es el centro y autor de su propio 

aprendizaje, a través del desarrollo de cada una de las actividades 

y el docente como  guía del proceso de aprendizaje. 

 

 

Figura 1. Fases de la estrategia pedagógica diseñada 

 

 

Dentro de la estrategia pedagógica, las TIC son el medio que 

permite la articulación de los contenidos y competencias que se 

desarrollaron a través del fortalecimiento de habilidades orales, 

como parte del contexto y la realidad del niño, cuando se incluyen 

en los procesos de aprendizaje es posible potencializar saberes y 

la construcción de significados en ellos. 

 

El diseño de la estrategia se organiza a partir de cinco fases, así: 

 

Tabla 1. Diseño de la estrategia 
 

Fase Descripción 
Fase 1:  

Sensibilización 

 

Dividida en dos etapas: presentación 

de cuentos en formato digital y 

creación de narraciones empleando 

aplicaciones gratuitas. 

Fase 2: 

Reconocimiento 

Desarrollo de habilidades para el 

manejo de herramientas digitales en 

el computador   

Fase 3: 

Construcción 

grupal de 

narraciones 

digitales 

Diseño de una historia digital con la 

elaboración de mapas mentales para 

la creación de los elementos de la 

narración y posterior producción en el 

computador, agregando imagen y 

sonido 

Fase 4: 

Construcción 

individual de 

narraciones 

digitales 

Construcción individual de 

narraciones a partir del dibujo en 

formato digital 

Fase 4: 

Consolidación y 

producto final 

Consolidación de insumos aportados 

por los estudiantes para la 

construcción de un eBook 

 
METODOLOGÍA  
El diseño metodológico de la investigación se orientó bajo la 

perspectiva cualitativa dentro del estudio de caso múltiple 

generado a partir de un pre-test que buscaba determinar los 

estudiantes que presentaban bajo nivel de desempeño en 

habilidades del lenguaje oral, cuyas unidades de análisis se 

orientan a tres habilidades especificas de este, relato coherente de 

ideas, uso de descripciones y narración espontánea, además, se 

emplearon como instrumentos de recolección de datos la 

entrevista semi-estructurada y la observación.  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARCIALES 
Si bien, el desarrollo del lenguaje oral aborda otros componentes, 

se tomaron las habilidades ya mencionadas como las categorías a 

priori, de la siguiente manera:  

• La descripción en el relato: hace referencia a la denominación 

de las características de los elementos que conforman la 

historia, pueden ser lugares, personajes, situaciones concretas. 

• La coherencia: se refiere al orden de los acontecimientos o 

contenido del relato, con el que la narración se mantiene unida 

y relacionada. 

• La narración espontánea: entendida como el relato oral de 

sucesos reales o imaginarios, cuyos  acontecimientos son 

secuenciales, con un inicio o exposición, nudo o punto de 

conflicto y desenlace, consta de personajes,  lugar y tiempo.    

Respecto a la creación de narraciones digitales, inicialmente se 

considera como categoría el uso de herramientas TIC, esta 

entendida como la capacidad para emplear herramientas digitales,  

referidas a las aplicaciones para generar historias y el uso de 

programas como Tuxpaint, las cuales se emplean para fortalecer la 

competencia comunicativa desde las habilidades anteriormente 

descritas. 

 

Se presenta el análisis parcial de los datos recogidos durante las 

dos primeras fases de implementación para los cuatro casos 

seleccionados, el análisis es parcial, con los datos obtenidos hasta 

el momento, sobre una muestra de cuatro casos, niños y niñas que 

al momento del diagnóstico presentaron bajo nivel de desempeño 

en habilidades del lenguaje oral, los cuales han sido nombrados 

C1, C2, C3 y C4.  

En la categoría de descripción en el relato inicialmente se puede 

decir que en la primera fase de la implementación se encontró que 

los niños realizan algunas descripciones que dan cuenta de 

algunas características de los componentes de la historia. 

Al solicitarle puntualmente a cada uno de los casos que 

describieran, estos sólo nombraban o mencionaban los elementos 

que componían las historias, por lo que dentro de esta categoría 

aparece como categoría emergente la denominación de objetos, es 

decir, se nombran o mencionan algunos objetos que componen el 

relato. 
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Para la categoría coherencia en el relato, se tomó en cuenta la 

secuencia y orden que demostraban los cuatro casos a través de 

las respuestas dadas, si bien aún no se han obtenido datos sobre 

las construcciones orales de los casos a través del relato, algunos 

de los enunciados observados representan secuenciación y orden 

al momento de ser expuestos. 

En esta categoría se obtuvieron datos que se relacionan con la 

percepción que se tiene sobre el uso de herramientas TIC, para el 

desarrollo de las actividades, posteriormente emergió una 

categoría la cual se denomino Motivación, en la cual se 

presentaron las manifestaciones de agrado, desagrado e interés 

que representa para los estudiantes, específicamente los cuatro 

casos, el usar herramientas TIC para el desarrollo de actividades 

pedagógicas. 

 

 
Figura 2. Dibujo realizado en la herramienta Tuxpaint por 

uno de los casos,  a partir del cual se construye un relato 

 

CONCLUSIONES  
Se presentaron avances sobre la implementación de la estrategia, 

la cual al finalizarse aportará los insumos correspondientes para la 

creación de un eBook, permitiendo determinar la efectividad del 

uso de las TIC en el desarrollo del lenguaje para fortalecer 

habilidades en oralidad. 

 

La implementación de una estrategia pedagógica con inclusión de 

las TIC permite desarrollar un trabajo integrador con los demás 

procesos que se desarrollan durante la etapa preescolar. 

 

Se hace evidente que los procesos de aprendizaje articulados con 

las  TIC permiten desarrollar y fortalecer competencias necesarias 

y útiles para la vida, rompiendo con modelos tradicionales de 

enseñanza. 
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ABSTRACT 
This article presents a strategy to develop the computational 

thinking, using interactive activities in Scratch.  This work is in 

the framework of a project of teaching innovation of the 

University of Santiago of Chile.    

 

Designed eleven working sessions that will go from the level of 

recognition and data management to automation and simulation of 

problems in daily life of medium and high complexity problems.  

The sessions are hierarchically graduated and in each one of them 

we add skills to enable them to go reaching the highest levels of 

computational thinking. 

 

The results show that interactive activities with Scratch resources 

achieve the aim motivating the user so that at the end of the 

sessions are achieved the highest levels of computational thinking. 

Finally, the creativity of the student thrives in the last sessions, 

where activities are more open and interactive than the initials. 

 

RESUMEN 

Este artículo presenta una estrategia para desarrollar el 

pensamiento computacional, utilizando actividades interactivas en 

Scratch. Este trabajo se enmarca en un proyecto de innovación 

docente de la Universidad de Santiago de Chile.    

Se diseñaron once sesiones de trabajo, que permitirán ir desde el 

nivel de reconocimiento y manejo de datos hasta automatización y 

simulación de problemas de la vida diaria, de complejidad media 

y alta.  Las sesiones están graduadas jerárquicamente y en cada 

una de ellas se  agregan habilidades que permitan ir alcanzando 

los niveles más altos del pensamiento computacional.  

Los resultados muestran que los recursos de actividades 

interactivos con Scratch, logran el objetivo planteado, motivando 

al usuario, y alcanzando  al término de la experiencia  niveles más 

altos del pensamiento computacional.  Finalmente, la creatividad 

del estudiante prospera en las últimas sesiones, donde las 

actividades son más abiertas e interactivas que las iniciales. 

Categories and Subject Descriptors 
New trends in learning with digital technology 

General Terms 
Performance, Design,  

Keywords 
Pensamiento Computacional, game-based learning. Interactividad 

 

1. INTRODUCCIÓN 
El término pensamiento computacional fue utilizado por primera 

vez, en 1996, por  Seymour Papert [1]. El que se define como un 

método de resolución de problemas y es llamado así por su 

extenso uso en las técnicas de las ciencias de la computación [5]. 

Además, son los procesos de pensamiento involucrados en la 

formulación de problemas y sus soluciones, de modo que tales 

soluciones se representan en una forma que pueda ejecutar 

eficazmente un agente de procesamiento de información [18]. 

El pensamiento computacional es un enfoque para resolver un 

determinado problema que empodera la integración de tecnologías 

digitales con ideas humanas [4]. Refuerza el énfasis en 

creatividad, razonamiento o pensamiento crítico al tiempo que 

realza formas de organizar el problema de manera que el 

computador pueda ayudar.  

El pensamiento computacional refuerza los estándares educativos 

en todas las asignaturas para acrecentar la habilidad del estudiante 

de solucionar problemas y así desarrollar pensamiento de orden 

superior [4]. El estudiante logra avances cuando usa algoritmos 

para resolver problemas y mejora la solución de estos con la 

computación; cuando analiza textos y construye comunicaciones 

complejas; cuando analiza grandes grupos de datos e identifica 

patrones a medida que adelanta investigaciones científicas.  

Este pensamiento está relacionado con otros pensamientos tales 

como: pensamiento lógico, pensamiento analítico, pensamiento 

algorítmico, pensamiento abstracto, pensamiento divergente y 
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pensamiento crítico  [8]. Estos pensamientos son importantes ya 

que cada uno de estos abarca una rama en la cual se involucra el 

pensamiento computacional. 

El pensamiento computacional [4], tal como se definió 

anteriormente, es un proceso de solución de problemas que 

incluye, principalmente, las siguientes características: 

• Formular problemas de manera que permitan usar 

computadores y otras herramientas para solucionarlos. 

• Organizar datos de manera lógica y analizarlos  

• Representar datos mediante abstracciones, como modelos y 

simulaciones  

• Automatizar soluciones mediante pensamiento algorítmico 

(una serie de pasos ordenados)  

• Identificar, analizar e implementar posibles soluciones con el 

objeto de encontrar la combinación de pasos y recursos más 

eficiente y efectiva  

• Generalizar y transferir ese proceso de solución de problemas 

a una gran diversidad de estos. 

Las características expuestas serán la base de las actividades que 

contiene el recurso.  Algunos de los principales procesos 

identificados por Computer Science Teachers Associations 

(CSTA) and International Society for Technology in Educaction 

(ISTE) [4], corresponden a: 

• Recopilar Datos: El proceso de reunir la información 

apropiada. 

• Analizar Datos: Encontrarle sentido a los carros, hallar o 

establecer patrones y sacar conclusiones 

• Representar Datos: Representar y organizar los datos en 

gráficas, cuadros, palabras o imágenes apropiadas 

• Descomponer Problemas: Dividir una tarea en partes 

pequeñas y manejables 

• Abstraer: Reducir la complejidad para definir o establecer la 

idea principal. 

• Algoritmos y Procedimientos: Serie de pasos ordenados que 

se siguen para resolver un problema o lograr un objetivo  

• Automatización: Hacer que computadoras o máquinas 

realicen tareas tediosas o repetitivas 

• Simulación: Representar o modelar un proceso. La 

simulación involucra también realizar experimentos usando 

modelos. 

• Paralelismo: Organizar los recursos para que 

simultáneamente realicen tareas con el fin de alcanzar una 

meta u objetivo común 

Estos procesos se utilizan en la generación de algoritmos para la 

solución de problemas de diferente índole, tamaño y contexto.  

Esta tarea es considerada abstracta, por lo que algunos 

investigadores han planteado desarrollarla de forma lúdica, por 

medio de juegos  que motiven su  aprendizaje  y así convertirla en 

una actividad accesible. 

El juego es una actividad libre y voluntaria, regida por el 

principio de placer y disfrute personal; estructurada por un 

comienzo, desarrollo y fin, sujeta a límites espacio-temporales 

propios y a reglas que condicionan dicho desarrollo, pero no así el 

final, que dependerá de la iniciativa de los/as participantes 

manteniendo el principio de la sorpresa y emoción, gracias a la 

incertidumbre del resultado final [13, 15]. En las actividades a 

desarrollar, la estructura está determinada por las características 

mencionadas anteriormente.  

Un juego educativo es un juego que tiene un objetivo educativo 

implícito o explícito para que se aprenda algo específico. Un 

objetivo que explícitamente programa el educador con un  fin 

educativo,  y está pensado para que se aprenda algo concreto de 

forma lúdica [11,12]. Los juegos a utilizar serán de ordenador, ya 

que generan un vínculo directo con el área en que se va a 

desarrollar el juego. 

Los juegos de ordenador educativos pueden llegar a ser una 

herramienta muy eficaz para enseñar cosas concretas a personas 

de todas las edades [14]. En lo que respecta al poder individual, 

los juegos desenvuelven el lenguaje, despiertan el ingenio, 

desarrollan el espíritu de observación, afirma la voluntad y 

perfeccionan la paciencia. También favorecen la agudeza visual, 

táctil y auditiva; aligeran la noción del tiempo, del espacio; dan 

soltura, elegancia y agilidad del cuerpo. 

Según Coopman las personas aprenden mejor cuando están 

entretenidos, cuando se puede utilizar la creatividad para trabajar 

hacia objetivos complejos, cuando la lección incorpora tanto el 

pensamiento y la emoción, y cuando se pueden observar las 

consecuencias de las acciones, en este contexto los juegos 

educativos cumplen con un rol relevante, ya que generan y 

potencian habilidades en diferentes materias o áreas del 

conocimiento [6,8,10]. 

Debido a los potenciales beneficios que los juegos pueden brindar 

al aprendizaje, estos se están considerando cada vez más como 

herramienta para que los estudiantes logren entender de una forma 

entretenida, rápida y clara [7,16,17]. 

En la actualidad existen diversas plataformas computacionales 

donde crear juegos y/o actividades, además algunas de estas  

permiten  desarrollar el aprendizaje de la  programación o generar 

el pensamiento computacional. Una de ellas corresponde a 

Scratch que fue desarrollado por el “Lifelong Kindergarten 

group” en el Media Lab del Instituto Tecnológico de 

Massachusetts como un lenguaje de programación visual para 

niños de 6 años en adelante. Scratch es gratuito y puede correr en 

plataformas Windows, Mac y Linux [3]. 

Por último cabe destacar que el recurso a desarrollar se diferencie 

del resto, en que se centra en la enseñanza del pensamiento 

computacional, no en un lenguaje de programación ni en el 

pensamiento ingenieril. Además, involucra la utilización de 

diferentes recursos, tales como Scratch, ya que será en esta donde 

se desarrollarán las diferentes actividades que generan este 

pensamiento. 
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2. DISEÑO DE ESTRATEGIA 
 

Desarrollar recursos,  para generar habilidades lógicas de 

programación utilizando Scratch, estos recursos contienen varias 

actividades donde cada una tiene un objetivo diferente y están 

centradas en diferentes niveles del pensamiento computacional. 

Estas actividades permiten generar reportes estadísticos de los 

estudiantes, para así visualizar el progreso de cada uno de ellos, 

además de ser jerárquicas en los niveles del pensamiento 

computacional. 

La finalidad de los recursos es que estos puedan ser utilizados por 

alguien con competencias en el área de la computación y/o 

educación para preparar y dar clases a estudiantes interesados en 

el tema, los recursos son actividades en Scratch a realizar por los 

estudiantes y  estas serán guiadas por el profesor a cargo, o bien 

ser auto guiadas por siguiendo las instrucciones del diseño para 

cada una de las actividades, si corresponden a niños de enseñanza 

básica se sugiere que sean guiadas por un tutor.. 

Estos recursos están diseñados en 11 sesiones (las sesiones se 

pueden ver en www.algoritmos.cedetec.cl), cada una de estas 

sesiones tiene una duración aproximada desde una 1 hora y 30 

minutos a 2 horas, por lo que estas podrán ser parte de algún 

curso de verano, taller en algún colegio, etc. Cada sesión tiene un 

objetivo de lo que debe aprender el estudiante al finalizar la 

sesión. Al término se pretende que el usuario haya alcanzado un 

nivel alto del pensamiento computacional. 

La siguiente tabla presenta cada una de las sesiones del curso  y 

los procesos del pensamiento computacional que están presentes 

en cada una. 

Tabla1: Descripción de las sesiones 

N° Titulo Objetivo 
Pensamiento 
Computacional 

1 

Conociendo 

Scratch 

 

Conocer entorno de 

trabajo y 

características del 

software, por 

medio de juegos y 

ejemplos en 

Scratch 

Recopilación de 

Datos 

2 

Uso de 

variables 

simples para 

generación de 

animaciones. 

Identificar tipos de 

variables simples 

que permiten 

movimientos, en 

soluciones a 

problemas simples 

que se puedan 

representar 

computacional-

mente. 

 

Recopilación de 

Datos, Análisis 

de Datos y 

Representación 

de Datos. 

3 

Creación de 

animaciones de 

Scratch en la 

generación de 

simulaciones 

de situaciones 

de la vida 

diaria 

Realizar 

simulaciones de 

situaciones de la 

vida diaria. 

Recopilación de 

Datos, Análisis 

de Datos y 

Simulación 

N° Titulo Objetivo 
Pensamiento 
Computacional 

4 

Programar en 

Scratch 

soluciones a 

problemas 

simples 

matemáticos 

Realizar algoritmos 

y procedimientos 

utilizando procesos 

lógicos 

Recopilación de 

Datos, Análisis 

de Datos, 

Algoritmos y 

Procedimientos 

y 

Automatización 

de Procesos. 

5 

Crear una 

animación 

basada en una 

historia, 

generando así 

una secuencia 

lógica. 

Organizar 

información para 

dividir una tarea en 

partes pequeñas y 

manejables para 

generar una 

secuencia lógica 

que resuelva el 

problema. 

Recopilación de 

Datos, Análisis 

de Datos, 

Descomposición 

de Problemas, 

Algoritmos y 

Procedimientos 

6 

Crear una 

solución para 

representar el 

desplazamiento 

de una persona. 

Reunir y analizar la 

información para 

generar 

desplazamiento de 

persona y/o 

objetos. 

Recopilación de 

Datos y Análisis 

de Datos, 

Realización de 

Algoritmos y 

Procedimientos, 

Simulaciones de 

Situaciones 

7 

Crear juegos 

Scratch usando 

interacciones 

entre distintos 

elementos. 

Realizar un juego 

en Scratch que 

integre los 

elementos vistos en 

las sesiones 

anteriores 

Recopilación y 

Análisis de 

Datos, 

Descomposición 

de Problemas. 

8 

Crear un 

laberinto 

interactivo en 

Scratch 

Crear juegos que 

contemplen en su 

realización la 

capacidad de 

descomposición de 

problemas, 

realización de 

algoritmos y 

procedimientos. 

Descomposición 

de Problemas, 

Realización de 

Algoritmos y 

Procedimientos  

9, 

10 

y 

11 

Crear un juego 

en Scratch a 

elección del 

estudiante en el 

que se aplique 

todo lo 

enseñado en el 

curso. 

Crear juegos que 

contemplen en su 

realización la 

capacidad de 

recopilación y 

análisis de 

información, 

descomposición de 

problemas, 

realización de 

algoritmos y 

procedimientos y 

automatizar 

procesos. 

 

Recopilación y 

análisis de 

datos, 

descomposición 

de problemas, 

realización de 

algoritmos y 

procedimientos 

y automatizar 

procesos. 

 

Transversalmente en todas las sesiones están presentes los 

elementos más básicos del pensamiento computacional, pero a 
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medida que estas avanzan se focalizan en la profundización de 

procedimientos y automatización 

Por último, se aplicó un test diagnóstico y un test al término del 

proceso [9] que identifica el nivel de pensamiento computacional 

que tiene una persona. Los niveles de pensamiento computacional 

considerados van desde recolección de información hasta 

automatización.  

3. RESULTADOS 
 

El material, se aplicó a dos muestras diferentes.  La primera es un 

taller complementario a segundo ciclo de enseñanza básica, donde 

un grupo de 19 alumnos (9 de séptimo y 10 de octavo) de un 

colegio particular subvencionado de hombres, tomaron en forma 

voluntaria el taller durante un periodo de dos meses, con dos 

sesiones a la semana de dos horas pedagógicas, las actividades 10 

y 11 se trabajaron en más de una sesión de trabajo, ya que les 

resulto complejo terminar la actividad en la sesión programada. 

La segunda muestra corresponde a 53 estudiantes que ingresan a 

la universidad, en particular a la Carrera Licenciatura en Ciencia 

de la Computación. En la asignatura de Computación I, se genera 

una unidad 0, donde los estudiantes tienen que desarrollar las 

actividades propuestas, esta unidad se ve en 4 sesiones de dos 

horas pedagógicas, en un comienzo se avanza en más de una 

actividad por sesión, y  se enfatiza en las cuatro últimas que 

apuntan a niveles más profundos del pensamiento computacional. 

 

Tabla2: Descripción de los resultados. 

Tipo de Estudiante Resultado 

Segundo Ciclo de 

Enseñanza Básica 

1. 100% logra la realización de las 

actividades. 

2. 20% logra automatizar los 
procesos.  Aunque todos realizan 

la última actividad, sólo un grupo 

minoritario incorpora elementos 

nuevos y realizan interacciones 

nuevas a las vista durante las 

sesiones de trabajo. 

Primer nivel carrera 

Licenciatura en 

Ciencia de la 

Computación 

1. Las primeras actividades se 

realizan en promedio de una hora, 

demorando menos del tiempo 

esperado, por lo que se realizan 

varias actividades en una sesión de 

trabajo. 

3. 100% logra la realización de las 

actividades. 

2. 85% logra automatizar los 
procesos.  La gran mayoría de los 

estudiantes incorpora elementos 

nuevos, interacciones no vistas y 

complejidad superior a la esperada. 

En términos generales, en ambas experiencias, al término de la 

onceava sesión, el usuario cuenta con habilidades de orden 

superior respecto al pensamiento computacional. Sin embargo, los 

estudiantes de enseñanza básica necesitan más tiempo para 

procesar la información. Un aspecto a destacar, es que todos 

logran la realización actividades, la tabla N° 2 muestra algunas 

especificaciones de los resultados obtenidos. 

 

4. CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se diseñó una estrategia para desarrollar el 

pensamiento computacional en personas,  de los medios y formas 

revisadas, lo más recomendado fue por medio de juegos 

interactivos, pero más que jugar también creando estos juegos.   

La revisión de plataformas que permiten realizar juegos de forma 

lúdica nos llevó a Scratch, herramienta altamente utilizada hoy en 

día en los proceso de enseñanza interactiva, está permite la 

generación de contenidos mediante una programación basada en 

bloques y en base a las funcionalidades que ofrece, se planifican 

los recursos y se desarrollan las actividades y se triangula con las 

componentes del pensamiento computacional 

Los resultados obtenidos son alentadores y nos indican que 

estamos en el camino correcto, ya que se logra el objetivo 

propuesto y además las actividades interactivas que dejan una 

ventana abierta a la creatividad del aprendiz. El estudiante puede 

llegar a tener un pensamiento computacional avanzado con las 

actividades diseñadas, en forma lúdica y entretenida. 

Quisiéramos destacar la creatividad que tienen los estudiantes y 

como esta emerge en forma natural en las últimas sesiones, el 

concepto de hacer un juego para un estudiante es un desafío y las 

reglas que ellos se imponen superan las expectativas de lo que se 

pretende.  En este contexto, el juego una vez realizado es 

socializado y puesto a prueba por sus compañeros, resulta 

gratificante para el estudiante que su producto sea algo tangible y 

que otra persona lo quiera utilizar.  También presenta un desafío 

su mejora para hacerlo lo más atractivo.  

En suma, las actividades interactivas para generar pensamiento 

computacional de alto nivel son una herramienta efectiva que 

ayuda a fortalecer los procesos lógicos que permiten la 

modelación correcta de solución de problemas, además de 

fomentar habilidades como la creatividad. Hay que seguir 

incursionando para establecer el efecto que provoca 

transversalmente en la resolución de problemas, en un ámbito más 

científico.  
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ABSTRACT 
This paper describes the construction and analysis of an 

educational digital game for children between 4 and 6 years, 

based on the construction of mathematical logical thinking 

through Piagetian educational principles for teaching mathematics 

in preschool. Children was involved in the process of design and 

Kinect was used as the Natural User Interface sensor to be a 

facilitator in the teaching mathematics for illiterate children, 

enabled the immersive fun during the learning process. 

RESUMO 
Neste artigo é descrito a construção e análise de um jogo digital 

educativo para crianças entre 4 e 6 anos, baseado na construção 

do pensamento lógico matemático por meio dos princípios de 

ensino piagetianos para o ensino de matemática na pré-escola. 

Crianças participaram do processo de design e o Kinect foi 

utilizado como sensor de Interface Natural do Usuário para ser um 

facilitador no ensino de matemática para crianças não 

alfabetizadas, possibilitado a diversão imersiva durante o processo 

de aprendizagem. 

Categories and Subject Descriptors 
D.2.1 [Software Engineering]: Requirements/Specifications – 

elicitation methods. D.2.2 [Software Engineering]: Design Tools 

and Techniques – user interfaces. H.5.2 [Information Interfaces 
and Presentation]: User Interfaces – input devices and strategies 

(NUI) – interaction styles (direct manipulation) – prototyping – 

screen design – user-centered design. H.5.3 [Information 
Interfaces and Presentation]: Group and Organization Interfaces 

– evaluation/methodology. K.3.1 [Computer Uses in Education]: 

Collaborative Learning. 

General Terms 
Documentation, Design, Experimentation, Human Factors. 

Keywords 
Kinect, NUI, CCI, Math Games, Educational Games, Preschool 

Learning Games. 

 

1. INTRODUÇÃO 
Jogos e brincadeiras fazem parte da educação infantil de crianças 

na pré-escola. Por meio de atividades divertidas o aprendizado é 

mais proveitoso. Ao mesmo tempo o Referencial Curricular 

Nacional para Educação Infantil incentiva o uso de recursos 

tecnológicos durante as atividades em sala de aula como fator 

motivador social [1, 2]. 

Com o crescimento de conteúdo digital para o público infantil 

surgiu também a necessidade de estudos sobre ergometria e 

particularidades motoras e cognitivas que as crianças possuem no 

decorrer da sua infância. Desta necessidade surgiu a área chamada 

Interação Criança Computador (ICC – Child Computer 

Interaction), onde além de respeitar as características infantis, a 

criança também deve participar do processo de desenvolvimento, 

para que o produto final seja mais assertivo [3].  

Para este público são lançados inúmeros jogos digitais por dia, 

causando uma ampla discussão quanto as implicações benéficas 

ou maléficas essa a interação pode causar [4].  

Com o advento do lançamento do Kinect, sensor de Interface 

Natural do Usuário (NUI), lançado pela Microsoft em 2011, 

torna-se possível o uso dessa tecnologia como facilitadora para 

crianças não alfabetizadas, com a oportunidade de interação 

natural. 

O contato infantil com jogos digitais pode ser, ainda, relacionado 

com o sedentarismo infantil, que possui implicações como tornar 

as crianças mais propensas a doenças que a obesidade pode causar 

[5]. Outro estudo aponta que aproximadamente 17,6 milhões de 

crianças menores de 5 anos está obesa ou acima do peso e também 

cita que uma das causas pode ser jogos digitais. Em ambos os 

trabalhos é citada a possibilidade de unir a diversão do jogo 

digital com atividade física, com o auxílio de dispositivos de 

capturas de gestos, podendo o jogo digital ser desenvolvido para 

um gasto calórico considerável [6]. 

Os jogos Kinect Sports (jogo que simula tênis, vôlei, entre outros) 

e Dance Dance Revolution (jogo de dança) são exemplos de jogos 

para o público geral que conseguem pontuar o desempenho da 

atividade física do jogador [7]. 

 A partir dos elementos elencados acima, o objetivo deste trabalho 

foi o desenvolvimento de um jogo digital educativo com 

atividades lúdicas, para motivar o aprendizado de noções 

matemáticas para crianças em idade pré-escolar. Na visão da 

criança o objetivo do jogo é percorrer um trajeto exploratório para 

concluir desafios parciais que envolvem logica matemática e 

manipulação de objetos por meio da captura de seus movimentos 

pelo Kinect. Dessa forma deseja-se contribuir positivamente para 

o desenvolvimento de direcionamento espacial e de raciocínio 

lógico para essa faixa etária.  

2. REVISÃO DA LITERATURA 
2.1 Jogo e Game Design 
Huizinga [8] define jogo como uma atividade voluntária, regrada, 

com limitação em tempo e espaço, fora de seu cotidiano, que 

proporciona alegria. Assim como outros autores, Schell [9] 

complementa a definição anterior ao citar os elementos que 

compõe um jogo como interatividade, objetivo definido, um 
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vencedor e um perdedor, além de que o jogo está contido num 

sistema fechado e formal. 

Assim, Schell [9] divide o jogo em quatro elementos básicos, 

conforme Figura 1. 

 

Figura 1. Os quatro elementos que compõe um jogo [9, p. 42] 

 

 Os quatro elementos expostos podem ser caracterizados da 

seguinte maneira: 

• Estética é a parte mais visível, pois dela fazem parte os sons, 

aparência, cores, sentimentos e outros itens que aguçam os 

sentidos do jogador. 

• Mecânica são as regras do jogo, pelas quais o jogador deve 

seguir para alcançar o objetivo final. Ela é a maior 

responsável pela interatividade, pois é por meio da mecânica 

que o jogador participa ativamente do jogo e do seu resultado. 

• História é a sequência dos eventos do jogo do começo ao fim. 

• Tecnologia é o meio material ou virtual pelo qual o jogo será 

disponibilizado para o jogador, como por exemplo, pode ser 

um jogo de tabuleiro, ou um jogo digital que é fornecido em 

um CD para jogar no computador. 

Quando se deseja criar um jogo estes quatro elementos devem ser 

combinados de forma equilibrada e aderente ao tema desejado, 

melhorando a experiência do jogador [9]. 

Com relação ao desenvolvimento de jogos, o processo criação e a 

geração de conteúdo e regras do mesmo são conhecidos como 

Game Design. Um Game Design que seja motivador, desafiador, 

divertido, dentre outros aspectos fundamentais para o jogador se 

interessar pela atividade, deve considerar as características do 

público alvo [10].  No mesmo sentido Koster [11] defende que 

quando se decide criar um jogo deve-se escolher um público alvo 

específico para conseguir obter a melhor experiência de jogo. Isso 

porque se o jogo for fácil de mais, o jogador não será desafiado o 

suficiente, e a tarefa de terminar o jogo será tediosa. Da mesma 

forma, se for difícil demais o jogador desiste cedo, pois fica 

entediado por não conseguir completar as etapas necessárias do 

jogo para evoluir nas fases. Tais aspectos, se coadunam com a 

denominada Teoria do Fluxo [12], sendo necessário instituir um 

equilíbrio entre desafio e habilidades para a manutenção da 

experiência do usuário, permitindo que este obtenha feedback 

sobre seu desempenho numa situação em que se apresenta 

envolvimento pleno, esforço, superação e imersão. 

Tais elementos são fundamentais no contexto de jogos digitais, 

sobretudo quando se trata de jogos com fins educacionais. 

2.2 Jogos Educativos 
Com relação aos subtipos de Jogos Digitais, existem os Jogos de 

Estratégia, de onde, deriva um subtipo chamado Jogo Educacional 

[7].  Jogos educacionais tem como objetivo principal ensinar 

algum conteúdo por meio do entretenimento. E mesmo esse 

subtipo é dividido em Treinamento (jogos para simulação de 

bombeiros em situação de incêndio ou simulação de cirurgia, por 

exemplo) e Serious Games (jogo cujo o objetivo principal é 

ensinar um conteúdo com a diversão e interatividade do jogo, ou 

mesmo trabalhar aspectos de saúde, publicidade, terapia, etc.).  

Propostas de jogos educativos podem atender a certa faixa etária, 

como exemplo de crianças da pré-escola, assim como podem 

também ser direcionadas para pessoas com necessidades especiais, 

como no caso do JECRIPE [13]. Destaca-se ainda que, uma 

possibilidade contemporânea de informática na educação é a 

inclusão das próprias crianças no processo de produção do jogo 

digital, ou seja, a instituição de mecanismos para que elas possam 

contribuir para o game design.  

Isso torna-se relevante na medida em que as crianças deixam de 

ser meras usuárias para assumir uma posição de prosumers [14, 

15], possibilitando novas abordagens educacionais que valorizam 

não só pedagogias ativas e trabalho colaborativo, como permitem 

que os estudantes tenham materiais com maior grau de 

personalização. Para que isso ocorra é necessário analisar 

conceitos da área de Interação Criança Computador, descritos a 

seguir.  

2.3 Interação Criança Computador 
Interação Criança Computador (CCI – Child Computer 

Interaction) é uma área de estudos que aborda as características 

do público infantil com objetivo de que a ergometria e as 

atividades intelectuais exigidas se adequem a esta faixa etária 

conforme seu desenvolvimento nesta fase da vida. Da mesma 

forma a criança deve participar do processo de design dessas 

aplicações, dando opiniões e testando, para que seja facilitado o 

entendimento e adequação das suas particularidades [16]. 

Pode-se colocar que o marco inicial da consideração das crianças 

na área da computação ocorreu no fim da década de 60, que foi a 

criação da linguagem LOGO por Seymour Papert e Wally 

Feurzeig. Para Papert a tecnologia devia fazer parte da sala de 

aula, as crianças deviam lidar com ela de forma ativa para 

aproveitar a oportunidade educacional que a linguagem de 

programação interpretada pode oferecer. O ambiente original era 

composto por uma tartaruga robô que respondia imediatamente 

aos comandos digitados, e assim a criança percebia a cada 

interação se acertou ou errou o movimento pretendido, e tentava 

novamente para corrigir seu movimento. Com resultados 

imediatos se observava que o aprendizado era mais prático e 

estimulante no âmbito infantil [17, 18]. 

A partir deste conceito, com o avanço tecnológico, atualmente é 

possível fazer uso de interfaces naturais para buscar resultados 

semelhantes, sendo este conceito abordado no próximo tópico. 

2.4 Interface Natural do Usuário 
Nos primórdios do computador pessoal a primeira interface de 

usuário desenvolvida foi a Comand Line Interface (CLI). Essa 
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permitia a entrada de dados através de digitação em um teclado 

alfanumérico e a saída através de textos e números pela tela do 

computador [19]. 

Com o passar dos anos os computadores evoluíram a ponto de 

conseguir exibir conteúdos gráficos, e o mouse passou a ser 

utilizado para manipular este novo conteúdo. Com isso surgiu a 

oportunidade de criar botões gráficos para abrir, fechar, minimizar 

janelas, assim concluir e cancelar atividades nascendo então a 

Graphical User Interface (GUI).  

O avanço tecnológico seguinte envolveu a melhoria e modificação 

de sensores, possibilitando uma utilização mais intuitiva por parte 

dos usuários, que em muitos casos, não precisam mais aprender 

linhas de comandos nem a função de cada botão do controle 

remoto. Essa nova tecnologia é a Natuiral User Interface (NUI) 

que consiste na interação do usuário com o conteúdo por meio de 

captação de movimentos, gestos e voz [20]. 

Um dos exemplos de NUI mais acessíveis atualmente é o Kinect. 

Ele foi desenvolvido pela Microsoft para ser uma interface natural 

inovando a interação dos usuários com os jogos digitais do 

console Xbox 360. Com este dispositivo não se faz mais 

necessário aprender a função de cada botão do controle para 

jogar. A primeira versão, o Kinect V1, foi lançado no fim de 

2010, e devido ao seu potencial de uso em outras aplicações 

digitais com o apelo de usuários que já estavam descobrindo 

como programar aplicações com o sensor no computador, a 

Microsoft oficialmente lançou gratuitamente para o público geral 

um kit de desenvolvimento de software (SDK) para Windows em 

2011 [21]. 

As possibilidades são inúmeras, pode-se citar como exemplo a 

manipulação de radiografias e exames de imagem pelo médico 

durante a cirurgia, sem que ele precise tocar em nada ou o uso do 

sensor para auxílio nos tratamentos de fisioterapia, onde além de 

poder armazenar dados sobre o avanço dos movimentos do 

membro do paciente, a aplicação poderia também ter elementos de 

recompensa a cada objetivo alcançado, que funciona muito bem, 

principalmente para o público infantil [21, 22].  

Assim o acessório de jogo tornou-se um sensor com múltiplas 

utilidades e, em junho de 2014 a Microsoft lançou, em sua loja 

oficial, o Kinect V2, podendo ser adquirido junto ao console 

Xbox One, ou com um adaptador para ligar ao computador. A 

principal diferença entre os dois dispositivos (Kinect V1 e V2) é a 

combinação diferenciada de sensores para melhorar os dados 

adquiridos do ambiente. O Kinect V1 conta com duas câmeras 

RGB, um microfone e um sensor infravermelho [23]. A 

complexidade necessária em unir os dados de profundidade do 

sensor infravermelho com a imagem 3D das duas câmeras fez com 

que a captação fosse precisa ao ponto de captar os dedos da mão, 

ou captar precisamente os membros de uma criança, por exemplo. 

O Kinect V2 conta com três sensores infravermelho, que são 

responsáveis pela captação de profundidade e modelagem 3D dos 

objetos, uma câmera Full HD para captação de fotos e vídeo do 

usuário e dois microfones para captar o som estéreo, dando a 

possibilidade de a aplicação reconhecer qual usuário está falando 

[24, 25]. 

Como colocado anteriormente, o Kinect V2 pode ser utilizado em 

outras áreas, como por exemplo a da educação infantil. 

2.5 Educação Infantil: Propostas para 
Aprendizagem e Tecnologias Envolvidas 
O Ato de aprender ocorre quando a informação se transforme em 

conhecimento, quando ocorre alteração das estruturas cognitivas. 

Na escola tradicional, onde o professor apresenta os conteúdos e 

as crianças o decoram o ato de estudar tornou-se uma obrigação, 

fazendo com que seja uma atividade desagradável e desmotivante 

[26]. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil que 

correspondente a pré-escola no Brasil, colocam que o ensino 

nessa faixa etária deve seguir princípios éticos, políticos e 

estéticos, dos quais pode-se destacar a autonomia, ludicidade e 

criatividade. É possível alcançar esses objetivos com o uso de 

ferramentas educacionais como brincadeiras e jogos, promovendo 

o aprendizado incentivando a exploração, indagação e o 

conhecimento com relação ao tempo, natureza, mundo físico e 

social [27]. 

Em termos tecnológicos, a facilidade de acesso nos dias atuais a 

ferramentas como internet por meio de dispositivos cada vez mais 

presentes ampliou as oportunidades de usá-los no meio 

educacional. Pode-se destacar desde aprender em sala de aula 

combinado com buscas na internet, como também interações com 

ferramentas de simulação computacional, como exemplo [28]. 

Assim, pode-se também desenvolver jogos educativos com foco 

no público infantil com conteúdo lúdico. Dentre os conteúdos que 

podem ser trabalhados, destaca-se a matemática. 

2.6 Ensino de Matemática para Crianças 
Muitos educadores consideram que o ensino de matemática deve 

ocorrer por meio da repetição ordinal e abstrata do conteúdo em 

atividades periódicas com dificuldade crescente. Usam atividades 

como colar crepom nos algarismos separadamente, na sua escrita 

formal, ou ainda, de forma isolada, mostram dois patinhos na 

lagoa para a representação do número “2”. Este método 

isoladamente não consegue fazer com que a criança entenda e 

abstraia o conhecimento matemático. Decorar não é entender, e 

sem entender não é possível construir conhecimento [1]. 

Da mesma forma, apenas a manipulação de objetos concretos 

também não contribui para a formação o conhecimento abstrato. 

As crianças aprendem a partir da utilização de determinado 

assunto na sua vida cotidiana, refletindo, se comunicando e 

fazendo a representação do mesmo.  

Os estudos de Jean Piaget sobre a aprendizagem infantil levaram 

muitos pesquisadores a repensar a forma de ensinar matemática 

para este público [1]. Pode-se destacar o livro A Criança e o 

Número [28], obra que aborda como crianças entre 4 e 6 anos 

desenvolvem o pensamento lógico matemático. Kamii [29]  uma 

reflexão e análise clara sobre as relações da criança com o 

número, como ocorre o aprendizado, formas de uso e conceito 

para cada idade e maneiras de como os professores podem 

trabalhar a matemática em sala de aula de forma adequadaa partir 

da fundamentação dos estudos de Piaget. 

As crianças aprendem os números por meio da comparação de 

conjuntos, por meio da abstração reflexiva (ou construtiva). Mas a 

abstração reflexiva ocorre dentro da cabeça da criança, e é 

dependente da abstração empírica, por onde ela vai observar os 

objetos ao seu redor e pensar sobre eles [29]. De acordo com a 

autora, quatro conceitos são fundamentais para entender a forma 

que a criança aprende, são eles: 
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• Igualdade: a criança é capaz de distribuir o mesmo número 

de elementos um a um; 

• Conservação: a criança é capaz de perceber a mesma 

quantidade de elementos, mesmo em arranjos de distribuição 

diferentes; 

• Contra argumentação: a criança consegue explicar da sua 

forma o porque do seu raciocínio quando o professor sugere 

que outra criança respondeu o oposto; 

• Quotidade: é a capacidade de contar um conjunto, memorizar 

e poder relacionar aquele número com outro conjunto; 

Esse aprendizado depende da formação mental do pensamento 

lógico matemático, que começa a se desenvolver por volta dos 4 

anos, conforme a Tabela 1. 

Tabela 1. Hierarquia do desenvolvimento da conservação do 
número [29, p. 11] 

 Igualdade Conservação 

Até 4 anos - - 

4 e 5 anos + - 

Acima de 6 anos + + 

 

Com base nos elementos expostos anteriormente, foi estruturada a 

proposta metodológica para a realização da investigação. 

3. METODOLOGIA E DESIGN 
O objetivo do trabalho foi desenvolver um jogo onde uma criança 

possa comandar um personagem (avatar) para percorrer um 

percurso exploratório com comandos de direcionamento espacial 

com NUI. Além das noções espaciais foi possível trabalhar 

também com lógica matemática por meio dos desafios propostos 

no decorrer do jogo, para abrir portas ou destravar algum outro 

elemento do cenário que leve o jogador a encontrar as peças 

perdidas. Dessa forma as atividades educativas são trabalhadas 

durante o jogo para alcançar o objetivo do mesmo: completar os 

desafios e encontrar todas as peças escondidas para juntá-las e 

abrir um portal que levará o personagem ao Mundo dos Quebra-

Cabeças. Os comandos são gerados por gestos corporais e 

captados pelo dispositivo Kinect V2. Após o processamento dos 

dados de entrada, os comandos serão enviados para um programa 

que interpretará os mesmos e os reproduzirá por meio no jogo, 

fazendo o personagem percorrer caminhos dentro do cenário. O 

sistema completo é, então, composto por: captura de dados pelo 

Kinect, processamento de dados por um computador com um 

programa de interpretação dos dados, o jogo desenvolvido em 

uma plataforma de games, e a saída do mesmo exibida em uma 

TV utilizando comunicação HDMI. 

Para alcançar este objetivo, foi definida como primeira etapa a 

pesquisa e análise do funcionamento e das possibilidades de 

integração de cada tecnologia, conforme descrito nos passos a 

seguir. 

O Kinect V2 foi escolhido pela maior facilidade de captação dos 

pontos do Skeleton semelhantes a posição real no jogador. A 

velocidade de capitação das juntas foi maior, assim como foi 

observado que a melhoria do seu hardware conseguiu prover a 

captação dos membros mesmo quando o braço do jogador está na 

frente do corpo. O dispositivo tem como pré-requisitos o 

Windows 8 com DirectX 11. O adaptador da Microsoft só 

funciona em portas USB 3.0. Além dos pré-requisitos anteriores 

se fez necessário instalar o SDK 2.0 e o Visual Studio 2012. Mais 

ainda, o controlador USB precisa ser da Microsoft, desenvolvido 

pelas empresas Intel ou NEC, os únicos homologados. Para 

certificar que todos os pré-requisitos são atendidos a Microsoft 

desenvolveu um software que verifica todas as características e 

emite um relatório para o usuário sobre a compatibilidade. O 

computador utilizado, por atender todos os requisitos solicitados 

foi o Mini Desktop HP Elite com processador Intel Core i5 (2 

núcleos de 2,9 GHz), 4 portas USB 3.0, 4GB de memória RAM, 

Windows 8.1 x64, 500GB de HD, além dos softwares de pré-

requisito solicitados anteriormente. 

A empresa Unity tem uma plataforma de desenvolvimento de 

jogos que tem flexibilidade de integração com inúmeros 

dispositivos por possuir parcerias no mercado com empresas de 

tecnologia como a Microsoft, Samsung, Nintendo e ser 

compatível com a maior parte dos sistemas operacionais e 

dispositivos móveis no mundo inteiro, conforme os dados oficiais 

encontrados no seu site. Existem duas maneiras possíveis de obter 

a licença do Unit 3D: Professional e Personal, na primeira opção 

o desenvolvedor obtém todas as funcionalidades da engine, além 

de ter suporte da empresa e acesso a alguns pacotes especiais, mas 

tem um custo que normalmente só é pago por empresas que 

desenvolvem jogos comercialmente. A segunda opção não 

apresenta essas vantagens, mas é gratuita [30]. 

A Microsoft publicou no fim de 2014 um pacote de 

funcionalidades para integrar o Kinect v2 a engine Unity, mas 

apenas na versão Unity Professional. Para os desenvolvedores não 

comerciais tais funcionalidades não foram disponibilizadas. Por 

meio da pesquisa sobre a possibilidade de conseguir o pacote para 

uso acadêmico foi encontrado dentro da Unity Asset Store um 

pacote de bibliotecas para usar o Kinect v2 no Unity Personal 

desenvolvida pelo pesquisador austríaco Rumen Filkov, que para 

usos acadêmicos é gratuita [31]. 

Com relação a Interação Criança Computador, a criança a 

participar do processo é uma menina, de 5 anos, que além de fazer 

novas sugestões de melhorias, também fez a voz de narração do 

jogo, visto que o mesmo é voltado para crianças não alfabetizadas. 

Já com relação ao método utilizado para a criação dos desafios do 

jogo baseou-se na maior parte dos princípios de ensino [29, p.42-

43], que são: 

1. A criação de todos os tipos de relações: Encorajar a 

criança a estar alerta e colocar todos os tipos de objetos, 

eventos e ações em todas as espécies de relações. 

2. A quantificação de objetos: a. Encorajar as crianças a 

pensarem sobre números e quantidades de objetos quando 

estes sejam significativos para elas. b. Encorajar a criança a 

quantificar objetos logicamente e a comparar conjuntos (em 

vez de encorajá-las a contar). c. Encorajar a criança a fazer 

conjuntos com objetos móveis. 

3. Interação social com os colegas e professores: a. 

Encorajar a criança a trocar idéias com seus colegas. B. 

Imaginar como é que a criança está pensando, e intervir de 

acordo com aquilo que parece estar sucedendo em sua 

cabeça.[...]. 

Os quatro desafios do jogo para liberar as peças do quebra cabeça 

são:  

• Desafio de separar as bolas caindo, colocando-as, de acordo 

com sua cor, em um dos dois cestos, até completar a 
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quantidade indicada no cesto correspondente, que aborda os 

princípios 1 e 2. 

• Desafio de separar objetos com relação a sua forma 

geométrica, esferas na esquerda, cubos na direita aborda 

principalmente os princípios 1 e 2c. 

• Desafio escolher uma estaca para a palmeira, a criança deve 

escolher qual estaca se ajusta melhor para que o pé de coco 

fique em pé, se for pequena, poderá cair para a esquerda, se 

for muito grande, tombará para o outro lado. Este desafio 

aborda principalmente ao princípio 2b. 

• Qual tem mais: gatos azuis ou vermelhos? Nesse desafio a 

criança deve selecionar a cor que representa o maior conjunto, 

e trata principalmente os princípios 2b. e 2a. 

4. RESULTADOS 
O jogo foi elaborado contendo um cenário principal, que contem 

cinco portas das quais quatro são destravadas ao completar os 

desafios de lógica/matemática e a última é o portal (objetivo 

principal do jogo) para reabrir o Mundo dos Quebra cabeças. 

A Figura 2 - Cena principal do jogo (próprio autor). mostra o 

cenário principal, em que a criança vai controla o avatar com os 

movimentos das mãos e das pernas. O avatar replica fielmente da 

cintura pra cima, já para as pernas a criança deve comandar 

posicionando-se com a perna direita a frente para andar, pés 

juntos para parar, e girar os ombros para direcionar o avatar em 

outra direção. As peças do quebra cabeça encontradas devem ser 

pegas de forma natural, abaixando-se e esticando a mão até o 

objeto. 

 

Figura 2 - Cena principal do jogo (próprio autor). 

A Figura 3 - Desafio de separar objetos com relação a sua forma 

geométrica mostra o desafio de separar os objetos de acordo com 

sua forma geométrica, colocando esferas na área cinza à esquerda 

e cubos à direita. A interação da criança neste desafio também é 

de forma natural, ela deve levar a mão pra cima do objeto que 

deseja capturar (que será representado por um cursor em formato 

de luva branca, igual ao da Figura 5 - Desafio escolher uma estaca 

para a palmeira) e fechar o punho, como se pegasse o objeto, 

assim irá habilitar arrastar o objeto, e quando chegar na área em 

que deseja soltar, deve abrir a mão. Os objetos estão preparados 

com propriedades gravitacionais, assim, mesmo que a criança 

solte no ar, ele irá cair e tocar a área correspondente.  

 

Figura 3 - Desafio de separar objetos com relação a sua forma 
geométrica 

Já na Figura 4 - Desafio de separar as bolas caindo, a criança deve 

colocar cada bola em um cesto de acordo com sua respectiva cor 

representada pelo número de cada cesto. As bolas não precisam 

ser todas capturadas, mas precisa colocar a quantidade certa em 

cada cesto para terminar a atividade, só a bola com a cor certa faz 

a contagem diminuir, até terminar. 

 

Figura 4 - Desafio de separar as bolas caindo 

No desafio da palmeira, representado na Figura 5 - Desafio 

escolher uma estaca para a palmeira, a criança deve escolher uma 

estaca, segurar e arrastar até a palmeira, se ela for do tamanho 

certo, a palmeira volta a ficar com seu tronco na vertical. 

 

Figura 5 - Desafio escolher uma estaca para a palmeira 

5. CONCLUSÕES E TRABALHOS 
FUTUROS 
A partir do que foi apresentado no presente artigo pode-se 

concluir que o desenvolvimento de jogos educativos com 

interfaces naturais pode ser realizado com uma abordagem de 

ICC, ou seja, com a inclusão do público alvo ao longo do 

processo de produção. Percebeu-se ainda que os conceitos de 
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rudimentos matemáticos podem ser trabalhos de forma lúdica e 

intuitiva por meio de desafios que fazem uso de interfaces naturais 

de usuários a partir de elementos teóricos propostos na literatura. 

Dentre os trabalhos futuros destaca-se a realização de amplos 

testes com turmas de educação infantil estabelecendo diferentes 

abordagens como a verificação da aprendizagem com e sem o uso 

do jogo educativo, a análise do tempo de aprendizagem com e 

sem o jogo educativo, o grau de motivação das crianças, dentre 

outros aspectos. 
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ABSTRACT 

The use of Blogs in education is a means of creating a space for 

interaction between teacher and student, as the new 

communication and information technologies are present in our 

daily lives. This study aims to analyze the applicability and Blogs 

acceptance in the classroom, the analysis points to the favorable 

attitude of students as a support to the learning process. It is a 

qualitative research with interviews by teachers of public school, 

private, higher education and continuing education course, and  

the result consists in four case studies with different ways to use 

the blog as an educational tool. 

RESUMO 

O uso de Blogs na educação é um meio de criar um espaço de 

interação entre professor e aluno, pois as novas tecnologias de 

comunicação e informação estão presentes no cotidiano. Este 

estudo tem como objetivo analisar a aplicabilidade e a aceitação 

de Blogs na sala de aula. A análise aponta postura favorável dos 

alunos como um apoio ao processo de aprendizagem.  Trata-se de 

uma pesquisa qualitativa com entrevistas realizadas através de 

professores de escola pública, privada, ensino superior e curso de 

formação continuada. O resultado consiste em quatro estudos de 

caso com diferentes maneiras de utilizar o Blog como ferramenta 

educacional.  

Descritor de Categorias e Assuntos 

K.3.2 [Computer and Science Education]: Computer science 

education, information systems education. 

 

Termos Gerais 

Documentation, Experimentation. 

Palavras-chave 

Blogs; Tecnologia na Educação; Interação. 

1. INTRODUÇÃO 
Por volta de 1960, Lawrence Stenhouse, professor-pesquisador 

inglês, inseriu o tema "A técnica e os conhecimentos profissionais 

podem ser objeto de dúvida, isto é, de saber, e, consequentemente, 

de pesquisa", constatando que o educador teria a necessidade de 

assumir seu lado experimentador e transformar a sala de aula em 

laboratório, para testar melhores resultados na aprendizagem. 

(Ramos, 2010) [14] 

Os Blogs têm sido utilizados na educação como recurso ou 

estratégia pedagógica. Como recurso, o professor disponibiliza 

materiais, dicas de leitura, vídeos, em suma conteúdos que podem 

ser utilizados nas aulas ou em atividade extraclasse. Como 

estratégia pedagógica, o aluno registra as atividades conforme o 

professor solicita, espaço de intercâmbio entre instituições, ou 

ainda, espaço de debate e integração. (GOMES, 2005) [6] 

Várias pesquisas têm mostrado que os Blogs têm uma 

potencialidade pedagógica significativa, que favorecem 

integração, troca de experiências, crítica e autocrítica, debates, 

construção, participação e descoberta. (SILVA, 2008 [18]; 

RANCAN, 2011 [15]; SOUSA, 2009 [19]; SANTOS, 2011 [16]) 

1.1 Objetivos 

O Objetivo Geral deste estudo é analisar o Blog como recurso e 

estratégia pedagógica em sala de aula. 

Os objetivos específicos são: 

1. Quais são os benefícios e os desafios de usar o Blog em 

sala de aula? 

2. Como são realizadas as tarefas usando essa ferramenta? 

3. O que o professor espera com o uso do Blog? 

4. Como os alunos reagem diante desta tecnologia? 

1.2 Relevância 

Observa-se no Blog a importância dos pensamentos, observações 

e aprendizados em torno de diferentes áreas, e o embasamento 

multidisciplinar que se apresenta em diferentes formas 

dependendo da disciplina e da maneira como o professor o utiliza.  

Pode ser usado para apresentação de um projeto acadêmico, onde 

existe o engajamento e a participação por parte de quem posta 

com o feedback do professor. Segundo Souza(2009) [19], o uso 

do Blog na educação contribui para o processo de ensino-

aprendizagem tornando a tecnologia uma forte aliada à educação. 

Segundo Fontana, Fialho (2011) [5], há uma aprendizagem em 

torno de um tema, aumentando as chances de se encontrar mais 

soluções quando existem mais usuários envolvidos com a 

intervenção e o diálogo. 

Em uma das pesquisas de Rancan (2011) [15], utiliza-se uma 

técnica de dobradura denominada Origami como apoio a 

Geometria usando um Blog. Este é usado como elemento de 

extensão as aulas, dispondo de materiais concretos e virtuais, 

buscando oferecer aos professores de Matemática uma alternativa 

para trabalhar conteúdos da Geometria. O Blog facilitou a 

interação entre os alunos e os professores, e ainda o trabalho foi 

cooperativo e colaborativo. Induz-se que o Blog é um recurso 
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acessível, fácil de utilizar, gratuito, podendo ser usado como meio 

de interação e expansão do espaço presencial. 

2. METODOLOGIA DE PESQUISA 
Este trabalho foi baseado em estudos de caso a fim de investigar e 

divulgar a didática de ensino realizada pelo professor na sala de 

aula com o uso do Blog. 

2.1 Tipo de pesquisa 

O presente trabalho surgiu com o interesse de pesquisar sobre 

algum ambiente virtual utilizado em sala de aula como um recurso 

para a aprendizagem. 

Baseado em estudos de caso, incorporado com dados coletados 

através de entrevistas realizadas, um questionário foi elaborado 

com 14 perguntas para os professores, que aceitaram responder, e 

colaboraram para este estudo. O método utilizado foi o 

qualitativo, com interpretação das informações coletadas pelo 

pesquisador. 

2.2 Seleção dos sujeitos 

O caso A é apresentado por uma professora de geografia que 

lecionou em escola pública estadual na Baixada Fluminense no 

primeiro, segundo, terceiro e nono ano do ensino fundamental.  

O caso B é relatado por um professor de Tecnologia Educacional 

que leciona em uma escola privada no segundo, terceiro e quarto 

ano do ensino fundamental.   

Os casos C e D são representados pelo professor que leciona em 

duas faculdades particulares na Zona Oeste com o curso de 

Tecnologia da Informação e o curso de Formação de 

Multiplicadores em Tecnologia Educacional, respectivamente.   

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 
3.1 Introdução 

O Blog pode ser considerado um ambiente on-line, onde 

consegue-se expressar as ideias com liberdade e autononia. 

Segundo a proposta interacionista de Vigostsy (1998) [20], é pela 

interação que o homem aprende e se desenvolve, o homem se 

modifica com o contato com a sociedade, adquire cultura e o 

resultado é a modificação de seu comportamento. “A função de 

um educador escolar, seria então a de favorecer esta 

aprendizagem, servindo de mediador entre a criança e o mundo.” 

(VITGOTSKY, 1998)  [20] 

O uso do Blog na educação contribui para o processo de ensino-

aprendizagem, tornando a tecnologia uma forte aliada para a 

educação. Segundo Amorim et al  (2006)  [1], a amplitude do 

aluno ao fazer um Blog na construção, manutenção e maneira de 

procurar informações do conhecimento é essencial. Além de 

analisar o conteúdo, conferir a veracidade dos sites a inserir no 

Blog, que podem ser público ou restrito para um grupo de 

pessoas. Porém na maioria das vezes, os Blogs são construídos 

para comunidades abertas, com espaço para comentários e 

sugestões, disponibilizando links, e proporcionando tantos 

encontros formais como lúdicos. 

3.2 Blogs no Ensino 

Os alunos de hoje são uns verdadeiros nativos digitais. Muitos 

aprendem sozinhos a usar a web, utilizam as redes sociais com 

naturalidade, compartilham informações, baixam na internet e 

brincam com jogos complexos. E fazem muitas tarefas ao mesmo 

tempo, dessa forma ficam ligadas e motivadas. A forma de 

aprender mudou de linear para randômica. (JORDÃO, 2009) [8] 

Por esse motivo os professores precisam se enquadrar nessa nova 

realidade e mudar sua forma de ensinar. “Os professores precisam 

se adaptar à agilidade de pensamento e à velocidade do acesso à 

informação que nossos alunos possuem atualmente.” 

(JORDÃO,2009,p.10) [8] 

3.3 Interações de Blogs na Educação 

O Blog pode colaborar com a interação de envolvimento de 

pessoas externas, como entrevistas, informações e fatos idôneos. 

Como por exemplo em uma pesquisa de ciências o aluno pode 

procurar um médico ou um enfermeiro para uma entrevista e 

divulgar a sua pesquisa na ferramenta. (GOMES, 2005) [6] 

Conforme Rancan (2011) [15], o trabalho sobre Origami, 

apresentado no Blog para auxiliar a aprendizagem foi bem aceito 

pelos alunos. Foi realizada uma pesquisa para saber o grau de 

satisfação e cerca de setenta por cento dos alunos avaliaram como 

muito bom, e o restante avaliou como bom. Os Blogs foram 

facilitadores na aprendizagem dos conceitos geométrico, servindo 

de apoio na construção das figuras tridimensionais, por possuir 

links com vídeos, imagens e diagramas que puderam ilustrar os 

passos da construção dos objetos. 

Segundo Souza (2009) [19], foi realizado um trabalho baseado no 

ensino-aprendizagem da Língua Inglesa por meio de um Blog 

como apoio educacional do ensino da leitura e da escrita para 

alunos surdos. A autora propôs usar o Blog, para unir o ambiente 

de interação no ambiente on-line como vídeos, a comunicação 

síncrona e assíncrona, e a agilidade de trocas de informações que 

a internet oferece. O resultado foi favorável pois  os alunos se 

envolveram no processo e alguns se demonstraram mais críticos e 

conscientes no desenvolvimento da habilidade da escrita. 

 

4. ESTUDOS DE CASOS 
4.1 Caso A – Escola Pública Estadual 
Diante de uma greve que durou quatro meses, a professora do 

caso A se reuniu com os profesores da escola para decidir um 

meio de repor as aulas. Foi decidido que a reposição das aulas 

seria por meio de um Blog. Foi realizada uma conversa com os 

alunos e a proposta do uso do Blog foi bem aceita, já que estes 

não precisavam ir à escola aos sábados. 

A professora comentou que muitos de seus colegas que lecionam 

não concordam com o uso de alguna tecnologia em sala de aula, 

por motivo de distração dos alunos. Muitos não conseguem 

enxergar como ferramenta de trabalho, porém, ao contrário do que 

imaginam, pode trazer vantagens tanto para o aluno quanto para o 

próprio professor, economizando tempo no recebimento e 

correção das atividades. 

Conforme a entrevistada citou a facilidade na comunicação e a 

dispensabilidade de alta carga horária são vantagens do uso do 

Blog e o fato de estudar em casa com outro suporte é mais um 

estímulo para o aluno, assim o Blog pode promover o estudo não 

presencial. 

A utilização do Blog não atingiu a todas expectativas da 

professora pois foi utilizado somente como um repositório de 

informações. Os comentários foram poucos, não havendo 

interesse da maioria dos alunos de se comunicar ou tirar suas 
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dúvidas por meio da ferramenta. Foram disponibilizados no Blog:  

Cronograma das disciplinas, Ementa, Exercícios, Gabaritos, 

Informes gerais e Proposição de novas atividades. Também foi 

disponibilizado links de jornais e notícias para levar ao aluno o 

interesse de buscar outras informações. 

Apesar do Blog ser apenas um repositório de informações , foi um 

método inovador que motivou os alunos e contribuiu para o 

processo de ensino-aprendizagem. E o objetivo geral foi 

concluído. 

4.2 Caso B – Escola Particular 

O professor do Caso B recebeu a proposta de trabalhar com Blogs 

através da equipe do Núcleo de Tecnologia Educacional da 

própria escola. Houve uma conversa com os alunos para 

apresentar a proposta e foi muito bem aceita, pois estes gostam de 

utilizar da tecnologia em suas atividades. 

Segundo o entrevistado, os Blogs servem para eliminar as 

limitações de tempo e espaço entre o aluno e o professor, e 

concorda que seja uma boa estratégia para atrair os alunos para o 

estudo. 

O professor reconhece que alguns de seus colegas de profissão 

não tem conhecimento digital quando comparado aos dos alunos, 

por isso não se sentem preparados para aulas que usam tecnologia. 

Foram integrados os conteúdos dos Blogs com as disciplinas 

comuns de sala de aula como por exemplo Língua Portuguesa, 

Matemática e História. E conforme citado pelo professor percebe-

se que os alunos tem mais interesse quando inserido o uso de 

tecnologia, fazendo comentários nos Blogs. A aula usada como 

Educação Invertida através do Blog tem ótimos resultados. 

O professor utilizou o Blog para exibição de trabalhos dos alunos, 

fotos das aulas, vídeos e reprodução das aulas.  

4.3 Caso C – Faculdade X 

Na Faculdade X o professor ministra o curso de Tecnologia da 

Informação e utiliza o Blog como uma estratégia pedagógica, 

desenvolvendo uma interação com os alunos por meio das 

perguntas postadas no Blog a serem respondidas. 

No Blog o professor disponibiliza o material das aulas, dicas, 

artigos, vídeos e uma avaliação online, na qual o aluno é  

direcionado para o Google docs onde ele preenche uma avaliação 

sobre a disciplina do curso. Também criou um espaço para os 

alunos postarem dicas sobre a área de Tecnologia da Informação. 

Enfim, os comentários do Blog foram utilizados como laboratório 

de escrita virtual onde os alunos puderam interagir, trocar 

experiências sobre a matéria, gerando ambiente colaborativo. 

4.4 Caso D – Faculdade Y 

Alguns professores tem a facilidade de utilizar as tecnologias, mas 

outros precisam de um suporte para entender como é o 

funcionamento e a manutenção dessas ferramentas. Por isso foram 

criados alguns cursos como Oficinas de Tecnologia Educacional e 

Formação de Multiplicadores em Tecnologia Educacional com o 

objetivo de promover capacitação para que os recursos digitais 

possam ser integrados à prática pedagógica dos docentes. 

O Blog apresenta tutoriais em formato de vídeos, cadastro de 

questões, cadastro de relatórios e fóruns para lançamento de 

notas. No curso de Formação de Multiplicadores cada grupo de 

alunos precisou fazer um Blog, refletindo sobre o assunto, 

pesquisando o tema e usando a criatividade com inserção de 

slides, fotos, vídeos, questionários, artigos, dicas e textos.  

O Blog disponibiliza abas com os seguintes títulos: Elaboração e 

Produção de Aulas Multimídias, Blogs na Educação, Vídeo de 

Educação, Prezi (Um software on-line para a criação de 

apresentações não lineares), Programação de Oficinas, Vídeos 

usados nas Oficinas, Artigos sobre Tecnologia Educacional, 

Trabalhos, Dicas e Tutoriais. O professor postou todo o conteúdo 

das aulas, os trabalhos realizados pelos participantes, artigos sobre 

Tecnologia e vídeos, as plataformas existentes, e como criar um 

Blog. 

5. ANÁLISE DOS CASOS 
5.1 Introdução 

De acordo com os Blogs apresentados pelos professores 

entrevistados pode-se notar que todos tiveram um mesmo 

objetivo, um novo modo de aprendizagem para os alunos que hoje 

vivem conectados ao mundo virtual. 

Conforme Gonçalves e Terra (2007) [7], os Blogs estão cada vez 

mais dentro do ciberespaço, despertando o interesse de muitas 

empresas para essa forma de comunicação. Mas quando pesquisa-

se sobre Blog na educação, nota-se que ainda existe um longo 

percurso pela frente.  

O Blog pode ser mais explorado na educação. Feldkercher e 

Mathias (2011) [4] citam que a formação de professores poderá 

ser mais enriquecida através de atividades mediadas pelas 

tecnologias de informação e comunicação. Assim ele terá 

melhores condições de utilizar essas mídias com seus alunos, 

aprender a usá-las com seus projetos dentro de sua formação. 

Sabe-se que as novas gerações utilizam dessas mídias diariamente. 

Os professores entrevistados citaram a resistência por parte de 

alguns colegas de trabalho a respeito das novas tecnologias. 

Alguns acreditam que não deve haver nenhum tipo de aparelho 

eletrônico em sala de aula, por motivo de distração. Na maioria 

são professores que estão acostumados ao método tradicional, 

deduz-se que este seja um dos motivos pelo qual o Blog não seja 

muito explorado. Porém outros professores sabem que precisam 

se modernizar, acompanhar os alunos nessa era digital, por isso 

ingressam em cursos de tecnologia.  

Alguns autores citaram que as TICs devem mediar a formação de 

profesores para que estes tenham uma aceitação melhor desta 

nova forma de ensino-aprendizagem. 

Segundo Feldkercher e Mathias (2011) [4] “...a relação entre a  

formação de professores e TICs, pode ser melhor realizada a partir 

de atividades mediadas pelas tecnologias de informação e 

comunicação. Se um professor aprende utilizando essas mídias, 

ele terá melhores condições de realizar um ensino para tais 

mídias... e sabemos que as novas gerações vivem essas mídias 

cotidianamente.” 

Segundo Schenini (2015) [17], algumas escolas não aproveitam os 

recursos tecnológicos que possuem por falta de conhecimento, por 

isso o professor tem que estar sempre se atualizando com cursos 

de tecnologia na educação. A autora citou uma coordenadora de 

escola que faz os cursos e usa esses conhecimentos para formação 

dos profissionais da própria escola, melhorando a qualidade das 

aulas e o aprendizado dos alunos. Os professores desenvolvem 

metodologias inovadoras e dão suporte aos alunos que precisam 

para a preparação de trabalhos. E os alunos que não eram 

participativos passaram a trabalhar mais em grupo e a pesquisar. 
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5.2 Caso A - Escola Pública Estadual 
 

 

 
Figura 1. Gráfico de Blogs na educação 

 

(Fonte: Brownstein e Klein (2006 apud BARRO; FERREIRA; 

QUEIROZ, 2008 p. 11) [2] 

 

Conforme o gráfico apresentado (figura 1), este caso se enquadra 

no Aprendizado, pois o Blog foi usado com o conteúdo da 

disciplina, exercícios e links para o aluno se aprofundar nos 

assuntos referente a matéria. 

O recurso pedagógico, segundo Gomes(2005) [6] é usado como 

um repositório de informações, como o que foi usado neste estudo 

de caso, com o material de consulta, vídeos, indicações de links 

para lectura. Enfim, tudo que o aluno precisa para estudar e fazer 

os exercícios em casa, que foi o objetivo do Blog na Escola 

Pública Estadual para a reposição das aulas da greve. 

5.3 Caso B - Escola Particular 

Conforme o professor entrevistado, a informática é utilizada como 

parte mediadora do processo ensino aprendizagem, os alunos 

aprendem de forma mais lúdica e atraente. 

Gomes (2005) [6] cita que existem duas versões distintas sobre 

“Blogs como espaço de integração”, ambos valorizando o meio de 

comunicação. A primeira é a construção de um Blog em uma 

turma com alunos de culturas diferentes, representando uma forma 

de promover uma compreensão mútua, uma interação entre os 

alunos, e a construção de um Blog com as perspectivas, 

experiências e realidades culturais de cada aluno. O professor do 

caso B requisitou um trabalho para os alunos apresentarem cartões 

postais de lugares do Rio de Janeiro escolhidos por eles mesmos. 

Pode-se notar a diversidade de culturas expostas no trabalho 

realizado no Blog e a satisfação dos alunos confirmada pelo 

professor quando estes apresentaram seus trabalhos para seus pais 

e familiares. Confirmando, portanto, o que o autor cita sobre o 

meio de integração, comunicação e a culturas diferentes. 

A segunda versão de Gomes (2005) [6] sobre “Blogs como espaço 

de interação” é  a participação do aluno através de um Blog da 

turma, no caso de estar afastado da escola por algum motivo.  

Neste caso ele participará do seu grupo escolar e não se sentirá 

excluído. 

O estudo realizado para avaliar o uso do blog como 

ferramenta de aprendizagem cooperativa revelou que 

essa tecnologia apresenta possibilidades de uso 

pedagógico por permitir a implementação de modelos 

de ensino-aprendizagem norteados por princípios 

construtivistas e sócio-interacionistas, além de 

favorecer práticas de leitura e escrita. Foi possível 

perceber que o blog, além de um espaço de divulgação, 

serviu, ou pode servir como espaço de interação e de 

trocas entre os mais diversos usuários, permitindo a 

socialização das informações, onde todos são autores e 

co-autores, aprendendo com diálogos e desfrutando do 

potencial interativo desta ferramenta para, em conjunto, 

construírem conhecimento. (MARTINS, FIORENTIN e 

MICHELIN, 2007, apud SANTOS, 2011, p 22) [16] 

Segundo Rancan (2011) [15], os Blogs são como portais das 

aulas, neste caso pode-se notar como o Blog foi apresentado, sua 

interface tem uma visualização mais clara com um menu de abas, 

divido em: Jogos Interativos, Programação, Vídeos, Aulas e 

Pesquisas.  

O professor criou uma página com os cuidados que o aluno deve 

ter para usar a internet, apresentando vídeos sobre segurança e 

ética. Os filmes postados no Blog são criativos e ajudam a 

entender e a pensar como proceder ao navegar na internet. E, 

conforme Gonçalves e Terra (2007) [7], a facilidade do uso do 

Blog está cada vez mais despertando o interesse das pessoas 

criarem seu próprio Blog, mas devem ter muito cuidado ao criar 

para não denegrir a sua imagem ou da corporação. 

Segundo Vygotsky (1998 apud MANTOVANI,2006 p.333) [10]: 

“A colaboração entre pares ajuda a desenvolver estratégias e 

habilidades gerais de solução de problemas pelo processo 

cognitivo implícito na interação e na comunicação.”  Com esta 

visão de Vigotsky, nota-se a semelhança no trabalho requisitado 

pelo professor para o segundo ano do ensino fundamental, no qual 

os alunos, em pares, precisaram pesquisar e criar pequenos textos 

informativos com curiosidades sobre um assunto trabalhado em 

aula. 

Apesar de o professor ter usado o Blog como um recurso 

pedagógico, os alunos tiveram uma participação maior no 

momento em que seus trabalhos foram postados, e como eles 

estavam cientes da apresentação, a produção do projeto foi mais 

elaborada.  Neste sentido deduz-se que o Blog é um incentivo 

para valorizar a linguagem e a escrita. 

5.4 Caso C – Faculdade X 

Na página principal do Blog tem uma apresentação sobre As 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e apresenta a 

proposta do curso. É fundamental em um Blog educacional ter 

uma explicação na primeira página, para o aluno ter consciência 

de que o Blog é específico para aquele curso ou aquela disciplina. 

As respostas dos alunos eram realizadas no próprio Blog, neste 

caso todos os alunos tiveram chance de se interagir, assim como 

as autoras Kerkoski, Censi, Chesani (2011) [9] que apresentaram 

um trabalho com o objetivo de avaliar a opinião de alunos do 

curso de Fisioterapia na disciplina de pneumologia sobre o Blog 

da turma como uma estratégia de ensino. De acordo com os 

alunos o Blog foi de fácil compreensão e manuseio e foi capaz de 

estimular a interação, esclarecimento de dúvidas e ampliação de 

estratégias de estudo. 

A relação entre o pensamento e a palavra é um processo 

vivo; o pensamento nasce através das palavras. Uma 

palavra desprovida de pensamento é uma coisa morta, e 

um pensamento não expresso por palavras permanece 

uma sombra. A relação entre eles não é, no entanto, 

algo já formado e constante; surge ao longo do 
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desenvolvimento e também se modifica. (VYGOTSKY, 

1998, apud MARQUES ;OLIVEIRA,2005, p. 5) [12] 

Quando o aluno tem a oportunidade de postar um comentário de 

um determinado assunto no Blog de sua turma, ele está 

transmitindo seus pensamentos, suas opiniões e ao mesmo tempo 

interagindo com os colegas de classe, assim ele conhece outros 

conceitos  e adquire  mais conhecimentos. 

Segundo Silva (2008) [18] houve a necessidade de criar um Blog 

no curso de Letras com os objetivos de dar continuidade ao curso, 

ter mais interação com os alunos e motiva-los a ter uma maior 

participação. Como escrever comentários, colocar dúvidas, 

publicar trabalhos, etc. E o resultado foi muito favorável, os 

alunos se sentiram a vontade de comentar os textos dos amigos, 

diferente da sala de aula onde muitos tinham medo de expor suas 

opiniões. Uma das conclusões da autora foi a de que o Blog pode 

servir de uma forte ferramenta para o desenvolvimentos de 

atividades deixando o aluno possuir autonomia, diante das 

orientações do professor. 

Segundo Marins (2014) [11], os Blogs representam um espaço 

onde as pessoas podem postar suas opiniões e partilhar ideias, em 

que o pensamento e a linguagem estão interligados. 

Neste Caso pode-se notar a interação dos alunos, visto a 

necessidade e a importância apresentadas pelas as autoras acima. 

5.5 Caso D – Faculdade Y 

O professor deste caso leciona os cursos de Oficinas e Formação 

de Multiplicadores, que  são cursos de Formação Continuada. Ele  

deu a tarefa para os alunos criarem seu próprio Blog com um 

determinado assunto. Nota-se que o Blog pode ir além de 

exposições de conteúdos, indicações de links e comentários. 

 
Figura 2. Gráfico da representação da exploração dos Blogs 

(FONTE : Gomes,2005) [6] 

Neste caso o Blog está representado como estratégia pedagógica, 

e é considerado como espaço de intercâmbio e colaboração. O 

aluno criou seu próprio Blog, precisou pesquisar, refletir e postar 

os conteúdos, links e imagens. O projeto foi feito em grupo, por 

este motivo foi mais enriquecido, devido à troca de informações e 

discussões. O aluno foi ativo e o professor receptivo, mas orientou 

seu aluno.  

Segundo Bento, Miguel e Alexandre (2012) [3], os professores 

podem utilizar os Blogs para diversos propósitos educacionais 

inclusive para incentivar seus alunos a criarem Blogs. Para 

expressar suas opiniões a respeito de tópicos que estão estudando, 

escrever comentários, opiniões ou questões sobre o noticiário de 

alguns assuntos referente ao trabalho e discutir as atividades de 

seus projetos. 

Conforme Martins, Fiorentin e Michelin (2007) [13] quando o 

professor dá a liberdade do aluno criar seu próprio blog, ele  vai 

explorar as informações da web e transforma-las em 

conhecimento, aprendendo mais sobre o assunto. O Blog será uma 

estratégia de ensino-aprendizagem, e os alunos serão responsáveis 

pelas atividades de pesquisa, seleção, análise, síntese e publicação 

de informação, mas cabe ao professor mediar o processo 

6. CONCLUSÃO 
6.1 Principais Contribuições 

Através das entrevistas realizadas pode-se dizer que os resultados 

foram satisfatórios. Os Blogs foram bem aceitos pelos alunos de 

diversas faixas etárias e estes demonstraram mais motivação com 

a inovação. 

O Blog possui várias maneiras de ser explorado, como repositório 

de informações, fonte de pesquisa, expositor de trabalhos, estudos 

para aula invertida, espaço de comunicação e interação, e diário 

de aprendizagem.   

Foram muitos os benefícios com o uso da ferramenta, o fato do 

aluno poder apresentar seus trabalhos para o mundo o motivou e 

precisou organizar as idéias, valorizar o seu texto com coerência, 

priorizar o uso correto da língua, enfim desenvolver habilidades 

para escrever.  O fato de ter uma nova maneira de aprender, 

utilizando uma ferramenta tecnológica, fica mais interessante 

quando o aluno tem direito a consultar vídeos, links, reprodução 

das aulas e exibição dos trabalhos realizados . 

Um desafio encontrado na pesquisa foram os preconceitos 

relacionados as ferramentas tecnológicas usadas em sala de aula. 

Acredita-se que essa dificuldade de aceitação deve ser atribuída 

ao não uso das TICs na formação profissional, à falta de incentivo 

da escola em que trabalha e à falta de tempo para investir em si 

mesmo com cursos de tecnologia educacional. 

6.2 Pesquisas Futuras 

Uma possível investigação é saber porque no ensino fundamental, 

as crianças e jovens algumas vezes não apresentam uma 

participação substancial nos Blogs, já que nessa faixa etária a 

maioria utiliza as redes sociais e jogos de internet diariamente. 

Novas pesquisas devem ser elaboradas a fim de descrever 

possíveis diferenças entre o uso de ferramentas tecnológicas em 

escolas públicas e privadas. 

O professor precisa de um suporte no âmbito educativo referente à 

tecnologia educacional, por esse motivo novas pesquisas podem 

ser realizadas a fim de promover novos caminhos de modo que a 

escola possa auxiliar na promoção de internalização de novas 

tecnologias à prática educacional. 
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RESUMO  
Este trabalho apresenta um estudo sobre a utilização das tecnologias na 

educação, em específico o uso do tablet educacional, por docentes da 

educação de jovens e adultos de uma rede municipal de educação de 

SC. Buscou-se com o trabalho averiguar a demanda de formação de 

professores para o uso do tablet educacional, a percepção de 

importância do uso do tablet educacional como recurso docente e 

exemplos de integração do mesmo nas práticas docentes. A pesquisa 

utilizou a metodologia de pesquisa-ação, onde o pesquisador realiza sua 

pesquisa e ao diagnosticar situações já poderá realizar a intervenção e 

ações. Verificou-se que os docentes reconhecem e defendem a 

importância da integração deste recurso na educação, mas os resultados 

apontam que há um número expressivo de docentes que ainda não se 

sentem preparados para utilizar e integrar o tablet educacional como 

uma ferramenta de ensino aprendizagem na sua prática docente, 

indicando a necessidade de investimento na formação continuada destes 

para o uso do tablet educacional.  

 

ABSTRACT 
This paper presents a study on the use of technology in education, in 

particular the use of educational tablet for teachers of young and adult 

education in a municipal education in SC. We sought to investigate the 

work with teacher training demand for the use of educational tablet, the 

perceived importance of using the tablet as educational teaching 

resource and examples of its integration in teaching practices. The 

research used the methodology of action research, where the researcher 

conducts its research and diagnose situations can already perform the 

intervention and actions. It was found that teachers recognize and 

promote the importance of integrating this resource in education, but 

the results show that there is a significant number of teachers who still 

do not feel prepared to use and integrate the educational tablet as a 

teaching tool learning in their teaching practice, indicating the need for 

investment in the continuing education of these for the use of 

educational tablet.  

 

Descritor de Categorias e Assuntos 

Categories and Subject Descriptors 

Termos Gerais 

Documentation, Performance, Design, Experimentation, Human 

Factors, Standardization, Theory, Verification. 

Palavras Chaves: Tecnologias na Educação. Tablet 

Educacional. Formação de professores; Softwares. 
 

1. INTRODUÇÃO 

Os meios tecnológicos digitais estão em constante inovação e se 

configuram como excelentes recursos para viabilizar a 

comunicação, centro do processo ensino aprendizagem. Este 

trabalho busca sistematizar alguns conceitos e refletir sobre o 

contexto das tecnologias no cenário da educação contemporânea. 

Geralmente quando o assunto é o uso de mídias em projetos 

educacionais, imediatamente se pensa nas mais novas 

oportunidades tecnológicas de informação e comunicação, tais 

como, a internet e todos os seus desdobramentos e inovações. 

Outras mídias fortemente destacadas nas pesquisas e publicações 

da área educacional que também se configuram como 

alternativas são o uso de programas televisivos, filmes e vídeos, 

além do rádio, o jornal e todas as formas midiáticas impressas, 

etc. [1]. 

O uso de diferentes mídias exige que alterações sejam feitas no 

planejamento do conteúdo para poder beneficiar-se dos recursos 

específicos que cada um desses suportes pode oferecer. A 

escolha da mídia requer planejamento cuidadoso e envolve 

gerenciar desde a disponibilidade dos equipamentos na escola ou 

na casa do aluno até a definição de seu uso em determinada 

situação de aprendizagem, ou não. Cada mídia exige escolhas 

cuidadosas, planejamento e gestão diferenciados para que ocorra 

a aprendizagem. Ademais, a escolha da mídia e a corrente 

epistemológica que embasa o modelo de curso estão 

intimamente entrelaçadas pelo uso que se fará dos recursos. [1]. 

O uso das tecnologias educacionais, em específico o tablet 

educacional, está inserido como uma ferramenta facilitadora no 

processo de ensino aprendizagem. Sabe-se que o uso das 

tecnologias aliado a diversas mídias, tem um importante papel 

na educação, pois favorecem a assimilação do conteúdo e 

consequentemente a construção do conhecimento [2]  

Entende-se, então, a importância de se incorporar as tecnologias 

ao contexto escolar, mas para isso é importante que os docentes 
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estejam preparados e confortáveis para o uso destes recursos e, 

acima de tudo, que a escola tenha estrutura tecnológica 

suficiente para o uso adequado da tecnologia. 

 

2. TABLET EDUCACIONAL 
Para entender o contexto dessa pesquisa é preciso conhecer um 

pouco do Programa Nacional de Tecnologia Educacional que 

tem como objetivo promover o uso pedagógico das tecnologias 

de informação e comunicação (TIC) nas escolas de educação 

básica. As ações desenvolvidas pelo programa compreendem a 

distribuição de equipamentos tecnológicos, como computadores, 

Internet, tablets, entre outros equipamentos, e a oferta de cursos 

de formação continuada e de especialização voltados para o uso 

destes recursos na educação [3].  

O Plano de Desenvolvimento da Educação contempla várias 

metas para a melhoria do ensino. Entre estas metas estão a 

inserção e a disseminação do uso pedagógico das tecnologias. 

Nesta perspectiva de inserção das tecnologias na educação, o 

Ministério da Educação, através do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, realizou a distribuição do tablet 

educacional para professores [3].  

Os tablets são adquiridos pelo pregão do Ministério da Educação 

da empresa Positivo. Esses equipamentos possuem tela de LCD 

de 9,7 polegadas, tipo touch, com resolução de 1024 x 768 

pixels, formato 4:3, sistema operacional android 4.0, 

processador de 1GHz, armazenamento interno de 16GB com 

possibilidade de expansão de até 32GB, com cartão Micro SD 

Card, conectividade de rede sem fio IEEE 802.11 b/g/nTM e 

bluetooth TM 2.1 + EDR, câmeras: frontal VGA e traseira de 

2,0MP medindo 242 x 186,1 x 10,8mm, com peso 606g, na cor 

amarela. O equipamento acompanha carregador, cabo USB e 

capa para armazenamento. 

Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, 

foi realizado pregão eletrônico para a aquisição de 900 mil 

tablets, adquiridos pelo Ministério da Educação, Secretarias de 

Estados da Educação, Institutos Federias de Educação, 

Universidades Federais e Prefeituras Municipais, totalizando 

452,552 tablets, assim distribuídos: 13,936 entre escolas 

estaduais de Ensino Médio de Santa Catarina e 4,498 entre as 

redes municipais de educação, também do mesmo estado. [3]. 

“A entrega está sendo feita aos poucos. Serão 7,9 mil para os 

docentes efetivos e o restante para os contratados em caráter 

temporário. A gerente de Tecnologias Educacionais da 

Secretaria, Suzana Camargo, explica que o tablet é para uso 

pedagógico”. [4]. 

Em Santa Catarina, as escolas públicas de Ensino Médio 

receberam o tablet educacional com a finalidade de distribuir a 

todos os professores efetivos. O governo municipal de São João 

do Sul – SC realizou a adesão ao pregão 81/2011 do FNDE 67, 

tablets educacionais do modelo Tipo dois e disponibilizou a 

todas as escolas da rede municipal de Educação, incluindo 15 

tablets que foram destinados aos professores do Centro de 

Educação de Jovens e Adultos. Nesta unidade educacional, além 

dos professores possuírem seus tablets, há um laboratório com 

15 tablets disponibilizados aos alunos. 

Para Almeida [5] a educação lúdica permite a formação do 

educando de forma sadia, com enriquecimento permanente e de 

produção de conhecimento além de exigir a participação efetiva 

e permanente para que se promova a interação social. Por meio 

do tablet educacional é possível proporcionar um ambiente mais 

próximo do natural, o que possibilita a educação lúdica e a 

diminuição das abstrações, possibilitando ao educando aprender 

na prática os conceitos estudados na sala de aula e em seguida 

aplicá-los nos jogos e ambientes educacionais disponíveis no 

dispositivo móvel.  

No entanto, contar com as melhores e mais modernas 

ferramentas e mídias não é suficiente para se ter uma iniciativa 

de sucesso que alcance os objetivos educacionais planejados. 

Estar adequado a cada realidade específica, contar com uma 

equipe de especialistas da área (professores, gestores e 

assessores pedagógicos) bem formada e capacitada, ter clareza 

da proposta metodológica escolhida, oferecer materiais didáticos 

de boa qualidade aos alunos e mídias adequadas ao curso e às 

características da comunidade escolar, além de uma boa gestão 

educacional é que vão fazer a diferença num curso que utilize as 

mídias como suporte educacional. 

 

3. CONTEXTO DA PESQUISA 
Resultados de uma investigação prévia indicam a utilização de 

apenas 15% dos tablets recebidos pelos professores, sem, 

contudo isso indicar o uso pedagógico do recurso. Giacomazzo e 

Fiuza [6] indicam que o perfil dos professores atende aos 

critérios do governo federal para o recebimento do tablet 

educacional. Esses professores estão em sala de aula, são 

concursados e atuam nas suas áreas de formação. Utilizam o 

computador no seu cotidiano, usam a internet diariamente e 

consideram importante o uso das novas tecnologias na educação. 

O uso das tecnologias na escola é favorecido pelo perfil 

tecnológico levantado entre os professores, porém eles não se 

sentem preparados para o uso pedagógico do tablet educacional. 

Esses resultados se relacionam com a falta de formação 

pedagógica, as precárias condições de infraestrutura técnica nas 

escolas e a sobrecarga das atividades dos professores. [6] 

Em outro trabalho de pesquisa iniciado através de uma parceria 

institucional entre Universidade do Athabasca no Canadá e a 

Universidade Federal de Santa Catarina realizou-se um 

levantamento preliminar sobre o processo de implantação de uso 

dos tablets educacionais em Santa Catarina. Três escolas 

públicas de ensino médio de duas gerências de educação do 

sistema estadual de ensino, foram visitadas para se avaliar o 

nível de impacto do uso dos tablets nos respectivos processos de 

ensino e aprendizagem. Novamente, o resultado foi negativo. 

Nesse diagnóstico, apenas 5% dos tablets distribuídos estavam 

sendo efetivamente usados pelos professores para fins de ensino. 

Os motivos levantados para tal abandono do projeto, destacam o 
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que já se sabia: 1) Estrutura de Internet insuficiente: conexão 

lenta e pouca cobertura de WiFi na escola; 2) Equipamentos 

com problemas de hardware dos tablets, especialmente bateria; e 

3) Falta de capacitação adequada para o uso pedagógico dos 

equipamentos. [7]. 

O último fator foi percebido como o decisivo para o insucesso 

do uso dos tablets educacionais em sala de aula, já que os dois 

primeiros fatores poderiam ser contornados mais facilmente, 

seja por iniciativa da escola ou mesmo pelo próprio professor. 

De acordo com o depoimento da maioria dos professores de 

todas as escolas visitadas, a capacitação recebida não passou de 

um treinamento de duas horas de duração sobre como ligar, 

ativar e usar basicamente o equipamento. Não houve qualquer 

capacitação técnico-pedagógica, de forma a habilitar o docente a 

usar o tablet no seu respectivo contexto de ensino. [7]. 

 

4. METODOLOGIA  

Essa pesquisa fez uso da pesquisa-ação e da pesquisa 

bibliográfica, com caráter exploratório e descritivo. A pesquisa-

ação é um tipo de pesquisa social na qual se apresentam 

características de um grupo de estudo e tem a finalidade da 

resolução de uma problematização desse determinado grupo 

específico em que os integrantes participam ativamente de forma 

cooperativa, tendo como um importante fator o pesquisador 

participante que se insere na pesquisa e participa de todo o 

processo. [8]. 

Esta metodologia foi escolhida, devido ao fato do pesquisador 

ser integrante do grupo pesquisado e fazer parte das discussões 

em relação à utilização do tablet educacional no contexto em 

estudo, essa metodologia facilitou o desenvolvimento da 

pesquisa. Tanto que os objetivos surgiram a partir de conversas 

informais entre os professores, quando se observou a 

necessidade de solucionar um problema real trazido pelo grupo, 

ou seja, a utilização do tablet educacional como ferramenta 

didática. Dessa forma, a pesquisa tem como um de seus 

objetivos a solução dos problemas identificados a partir dos 

resultados obtidos pela pesquisa.  

Para um melhor entendimento do assunto abordado na pesquisa 

foi feito um levantamento bibliográfico, sendo utilizadas 

diversas fontes científicas. Esse processo compreendeu o 

levantamento de teses, livros, artigos, revistas científicas e anais 

de congressos. 

Para a coleta de dados, fez-se uso de questionário, elaborado 

com vistas a melhor entender o conhecimento dos professores 

sobre os recursos tecnológicos, a utilização desses recursos 

como uma ferramenta didática pedagógica e as necessidades dos 

professores diante desses recursos. O questionário continha 10 

questões descritivas e, além dele, fez-se uso de entrevistas 

informais.  

Na análise dos dados coletados, foi mantido o anonimato dos 

sujeitos da pesquisa no intuito de evitar a exposição da imagem 

destes professores. Dessa forma, os professores serão referidos 

como professor A, B, C, e assim por diante. 

Essa pesquisa possui caráter descritivo e possui análise 

qualitativa dos dados. Essa metodologia foi utilizada por tratar-

se de informações que precisam ser analisadas, tendo em conta 

um contexto mais amplo e que envolve a realidade social local.  

 

4.1 Os sujeitos da pesquisa 

A amostra deste estudo foi constituída por 9 professoras e 2 

professores do Centro de Educação de Jovens e Adultos 

Vereadora Rita Quadros, localizada no centro do município de 

São João do Sul – SC, totalizando 11 participantes. Essa escola 

realiza atendimento de Jovens, Adultos e Idosos que não tiveram 

acesso à escolarização em idade regular. A instituição oferta 

cursos de Ensino Fundamental e de Ensino Médio, e conta com 

17 professores, além de mais quatro profissionais de apoio 

pedagógico e gestão administrativa. 

Foi elaborado um instrumento com perguntas fechadas sobre 

dados sociodemográficos e de cunho pessoal, tais como idade, 

sexo, escolaridade, situação laboral, bem como questões abertas 

durante a aplicação do questionário. 

Todos os professores entrevistados possuem mais de um vínculo 

empregatício, atuando em duas ou mais unidades educacionais. 

Os professores entrevistados atuam nas disciplinas específicas 

do Ensino Fundamental e Médio. Um fator importante a destacar 

sobre os professores é quanto à formação deles para uso das 

tecnologias. Dois professores possuem formação em nível de 

graduação específica em TIC. Outros dois professores possuem 

especialização específica em Mídias na Educação. 

 

Tabela 1 

Frequências e Percentuais da Amostra por Gênero, Escolaridade, 

Tempo de atuação em EJA e Situação Laboral 

 

 

N de 

respos

tas 

% 

Gênero Masculino 2 18,2 

 Feminino 9 81,8 

Escolaridade Graduado Licenciatura 10 90,9 

 Graduado Bacharelado 1 9,1 

 Pós-graduação lato-

sensu 
7 

63,6 

 Pós-graduação stricto-

sensu 
1 

9,1 

Tempo 

atuação EJA 
Pelo menos 1 ano 4 

36,4 

 Há mais de 5 anos 7 63,6 

Situação 

laboral 
Trabalha 11 

100 

 Não trabalha 0 0 

Nota. Elaborado pelos autores 
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5. ANÁLISE DOS DADOS 

Ao analisar os dados dos 11 questionários respondidos pelos 

professores que lecionam no Centro de Educação de Jovens e 

Adultos Vereadora Rita Quadros, foi possível chegar aos 

resultados apresentados a seguir.  

Segundo o perfil dos professores que responderam ao 

questionário, percebeu-se que a maior parte dos professores tem 

acima de 30 anos e, portanto, são imigrantes digitais. Grande 

parte já atua como professor há mais de cinco anos. Todos os 

participantes da pesquisa receberam o tablet, mas nem um faz 

uso desse recurso em sala de aula. 

Conforme já informado anteriormente, foi utilizado um 

questionário como instrumento de coleta de dados com 10 

questões descritivas. Durante a aplicação do questionário 

também foi realizada uma entrevista informal sobre questões 

que surgiram além das que estavam sendo propostas. 

Quando questionados sobre o reconhecimento do equipamento 

tablet educacional, todos os professores emitiram o parecer de 

que eles reconhecem a utilidade do equipamento. No entanto, ao 

serem questionados sobre o uso do tablet educacional, notou-se 

que há certa divergência a respeito do assunto. Cinco dos 

professores não fazem uso deste equipamento por não saberem 

como utilizá-lo ou por não terem sido estimulados a fazer uso da 

ferramenta. Outro motivo apresentado foi o fato de não se 

sentirem preparados por falta de formação para o uso do tablet 

como uma ferramenta didática. 

Os professores que responderam que usam o tablet alegam que 

utilizaram poucas vezes devido à falta de tempo para o 

planejamento com o uso do equipamento, uma vez que se requer 

um tempo maior à preparação das aulas. Outro motivo apontado 

para o pouco uso do equipamento se deve aos problemas, 

defeitos, ou pela incapacidade de a wi-fi da escola de suportar o 

uso de todos os equipamentos ao mesmo tempo.  Alguns 

professores informaram que, nas poucas vezes em que utilizaram 

o tablet, a experiência foi boa. 

Quando questionados sobre o uso do tablet em sala de aula, a 

maioria disse não conseguir utilizá-lo, sendo o uso restrito para 

uso pessoal. Alguns demonstraram que o utilizam para preparar 

as aulas. Quanto aos que responderam que utilizam o 

equipamento em sala de aula, é possível identificar uma boa 

aceitação pelo professor. Esses professores também relatam que 

há, por parte dos alunos, um entusiasmo com relação aos jogos 

educativos.  

Ao questioná-los sobre as principais dificuldades em relação ao 

uso do tablet educacional, a maioria informou ter dificuldades 

devido à falta de conhecimento técnico para o manuseio. Esses 

professores informam a necessidade de uma 

formação/capacitação para o uso adequado, visto que a maioria 

dos docentes possuem dificuldades com os termos tecnológicos. 

Quando questionados sobre a estrutura tecnológica da escola, 

todos são unânimes em informar a necessidade da ampliação do 

wi-fi e da velocidade da Internet. Já em relação aos 

equipamentos existentes na escola, a maioria identifica como 

boa, mas que precisam de melhor manutenção. 

Ao questionar os professores sobre a importância do uso 

didático do tablet educacional em sala de aula, apenas dois 

professores não veem necessidade de sua utilização. Mas é 

importante considerar que um desses é professor de educação 

física e, devido às aulas serem quase sempre práticas, faz-se 

pouco uso de recursos tecnológicos.  Já o outro professor é da 

área de informática. Para ele, o tablet não tem uma configuração 

adequada para ser utilizado em sala de aula.  

Sobre a mesma pergunta, os demais professores responderam 

que o tablet educacional é de grande importância no cenário 

atual, pois vivemos na sociedade da informação em que todos 

estão conectados através de dispositivos móveis e por redes 

sociais. O uso do tablet educacional faz uma conexão do mundo 

real com a educação, além de estimular o uso destes recursos 

como um meio educacional e de troca de informação. 

Os professores, aos serem solicitados para avaliarem o tablet 

educacional, responderam de forma unânime em relação à 

qualidade do equipamento. Todos avaliaram o equipamento 

como ruim devido suas características técnicas. Após esta 

resposta, foi realizada uma averiguação com o responsável pela 

distribuição e manutenção dos equipamentos na instituição. O 

mesmo informou que mais de 50% dos equipamentos já foram 

encaminhados mais de uma vez para assistência técnica no prazo 

de um ano. Ainda assim, mesmo com a alegação de que o 

equipamento não possui qualidades técnicas suficientes, a 

maioria não nega sua função como ferramenta didática 

importante. 

Ao serem questionados sobre a formação de professores para o 

uso do tablet educacional, todos os professores responderam que 

há a necessidade de formação continuada para o uso adequado 

do dispositivo, pois aí poderiam identificar as grandes 

possibilidades didáticas que o equipamento oferece. Sobre o uso 

das tecnologias no ambiente escolar, todos os professores 

demonstraram ser favoráveis. Alguns deles comentaram sobre as 

mudanças significativas provocadas pelas tecnologias na 

sociedade e, logo, na educação, conforme pode ser observado 

em seus comentários a seguir:  

Professor A:  

“É muito importante. A tecnologia abre as portas para muitos 

conhecimentos e o objetivo em sala de aula é ensinar e 

melhorar o aprendizado” 

Professor B: 

“Hoje não há como trabalhar sem as tecnologias em sala de 

aula em um mundo em que nossos alunos, desde o 

nascimento, já estão em contato com elas.” 

Professor C: 
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“Sim, pois nos possibilita muitas inovações. Teremos que 

estar no mesmo patamar ou mais, que nossos alunos, pois 

estes estão inseridos em uma sociedade da informação, 

envoltos por tecnologias e a educação deve e pode estar 

usando todos os recursos tecnológicos para inovar, despertar 

o aprender e aprender através destas ferramentas.” 

 

Diante dos dados apresentados anteriormente é importante 

repensar a compra destes equipamentos para que sejam de mais 

qualidade, o que facilitaria o processo de uso por parte dos 

professores. Outro dado importante é a pouca utilização deste 

recurso como uma ferramenta didática por parte dos professores 

por causa da falta de informação e da falta de estímulo para o 

uso. E o fator principal identificado na pesquisa é a necessidade 

de uma formação continuada elaborada com a finalidade de 

capacitar os professores para o uso do tablet educacional como 

uma ferramenta didático pedagógica. 

Dos 11 professores pesquisados, apenas um professor já 

participou de um projeto piloto de capacitação para o uso do 

tablet e, assim, este professor foi o único que julgou adequado o 

uso do dispositivo e informou já realizou atividades de 

alfabetização e de letramento com o equipamento integrado nas 

aulas, tendo todo um planejamento estruturado para este uso. 

Essa foi à única iniciativa de uso do tablet realizada na escola. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com esta pesquisa conclui-se que o uso das TIC, em específico 

neste estudo, o tablet educacional, ampliam as possibilidades do 

processo de ensino. Quando utilizada com preparação, 

significado e critério, estes recursos atuam como mediadores no 

processo de ensino aprendizagem. Para a devida integração das 

TIC na educação, o professor precisa estar familiarizado com 

estas tecnologias através das instruções técnicas e do processo 

de formação para uso das tecnologias da informação e da 

comunicação na área educacional, possibilitando assim um 

reflexo positivo na prática docente e nos processos de 

aprendizagem. 

Através desta pesquisa identificou-se, nos relatos dos 

professores, a importância da integração das TIC na educação, 

possibilitando assim um maior interesse e participação dos 

alunos, possibilitando aulas mais dinâmicas e significativas. É 

possível identificar também que há um interesse por parte dos 

docentes quanto à utilização deste recurso no processo de ensino 

aprendizagem, pois há uma grande diversidade de aplicativos 

disponíveis e gratuitos. 

Para que o tablet educacional seja utilizado pelos professores 

como uma ferramenta pedagógica que venha auxiliar na 

melhoria dos resultados de aprendizagem e que possibilite um 

aprendizado significativo, ficou evidente nesta pesquisa a 

necessidade de formação continuada e de aperfeiçoamento de 

professores para o uso das TIC na educação, especificamente, o 

tablet que foi disponibilizado pelo governo. 

Um fator importante identificado nesta pesquisa é quanto à 

qualidade dos equipamentos. Relatos do responsável técnico 

pelos dispositivos e dos professores que os utilizam informam 

que vários equipamentos apresentam problemas sendo 

necessário o envio para manutenção. Também se identificou a 

necessidade da melhoria da infraestrutura tecnológica das 

escolas em relação à Internet e a rede wi-fi. 

Espera-se, com os resultados apresentados nesta pesquisa que as 

instituições educacionais criem programas de formação 

continuada para o uso dos recursos tecnológicos, principalmente 

o tablet educacional para que este recurso tecnológico se 

configure com uma ferramenta de apoio ao processo de ensino 

aprendizagem.  

Considera-se viável, pois o recurso já foi disponibilizado pelo 

governo. Quanto aos softwares requeridos, todos são de 

distribuição livre ou possuem licença de uso. Ou seja, o 

desenvolvimento das ações sugeridas visam à garantir que a 

comunidade tenha resultados positivos quanto a integração da 

tecnologia no ensino fundamental e médio, visando uma 

melhoria na qualidade da educação pública na referida região. 
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ABSTRACT 
The rapid and intense technological advancement has allowed 

access to information and knowledge like never before in 

human history. However, this enormous potential has brought as 

a consequence proportional educational challenges, in terms of 

understanding and meeting the current generation of digital 

natives. The present work focuses on identifying factors and 

description of the digital addictions that reverberate in the real 

world. The analysis was characterized by using a theoretical 

descriptive methodology reported a considerable variety of 

digital defects ranging from the Internet addiction disorder, 

through various emotional disorders, such as Homophobia to 

socialization problems such as social isolation due to distance in 

the real world Web produced by overuse. After identifying this 

recent problem seeking a conscientizing effect of the 

fundamental role of the school, in close and dynamic 

relationship with the family as an essential factor, present 

themselves as responsible to ensure an orientation entities, 

prevention and effective intervention to deal with these new 

scourges of digital addictions. 

RESUMEN 
El acelerado e intenso avance de las nuevas tecnologías 

digitales ha permitido un acceso a la información y al 

conocimiento, como nunca antes en la historia de la humanidad. 

No obstante, este enorme potencial ha traído como 

consecuencia proporcionales desafíos educativos en función de 

comprender y atender a la actual generación de nativos 

digitales. El presente trabajo se concentra en los factores de 

detección y descripción de los principales vicios digitales que 

repercuten en el mundo real. El análisis, caracterizado por la 

utilización de una metodología teórico-descriptiva, registró una 

considerable variedad de vicios digitales que van desde el 

trastorno de dependencia a Internet, pasando por perturbaciones 

emocionales como la Homofobia, hasta problemas de 

socialización, por aislamiento de su entorno social, producido 

por el uso excesivo de la Web. A partir de la identificación de 

esta reciente problemática se procura hacer un llamado sobre el 

papel fundamental de la escuela que, en estrecha y dinámica 

relación con la familia como factor indispensable, se erigen 

como entidades responsables de garantizar una orientación, 

prevención e intervención eficaz para hacer frente a estos 

nuevos flagelos de los vicios digitales. 

 

Categories and Subject Descriptors 
K.3.1 Computer Uses in Education:  Collaborative learning 

General Terms  
Technology, Digital, Addiction 

Palabras chave 
Adicciones Digitales, papel de la escuela, comportamiento 

saludable. 

1. INTRODUCCIÓN 

Una de las consecuencias del avance tecnológico en la sociedad 

es la brecha ínter-generacional que se establece en la 

comunicación entre usuarios [1, 3, 23], en base a su interacción 

con las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

(TIC), en los llamados Nativos Digitales [18] y los 

tradicionalmente definidos como Inmigrantes Digitales [1]. 

Según [19], creador del concepto de Nativo Digital, "[...] 

nuestros instructores Inmigrantes Digitales, que hablan una 

lengua obsoleta (de la era pre-digital), están luchando por 

enseñar a una población que habla una lengua totalmente 

nueva”, es decir, hay un desfase generacional entre profesores y 

alumnos causado por una divergente influencia de las TIC en 

cada grupo.  

 A partir de esos dos conceptos se inicia una amplia 

variedad de relaciones y usos frente a la tecnología que originan 

otra serie de variaciones como la Generación Net [29, 30], 

Nativos Digitales [19, 20, 21] y los Millennials [15], aunque 

podemos decir que los anteriores dos grandes grupos, poseen 

características generales que podrían incluir a toda la población 

de usuarios. 

 Este contexto revela la necesidad de formación y 

preparación en los adultos con el fin de que sepan utilizar las 

TIC [10]. En cuanto a las nuevas generaciones, estas están 

teniendo un gran avance de forma natural hacia el desarrollo de 

las competencias técnicas necesarias para usar estas tecnologías.  

 Los niños y adolescentes de hoy tienen una mayor 

destreza en el manejo de las nuevas tecnologías [9, 11, 16]. Esto 

es debido a que ellos pasan más tiempo usando las TIC [28]. 

Sin embargo, esta misma condición, les hace estar más 

expuestos a los peligros de Internet.   
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 Este hecho, unido a la falta de madurez al momento 

de hacer uso de un mundo tan complejo como el digital, genera 

una situación en la cual los alumnos son propensos a desarrollar 

malas prácticas de uso de las TIC, que podrían causar 

situaciones de riesgo para la salud psicológica como el 

conocido Slacktivismo, Info-obesidad, Trastorno Dismórfico 

Corporal entre otros [22]. 

 El objetivo de este estudio es describir los vicios y 

malos hábitos más frecuentes cometidos por los más jóvenes y 

vulnerables usuarios del mundo virtual. La finalidad es 

fomentar una conciencia crítica, desde el reconocimiento y 

análisis de dichos vicios. Esta pesquisa se desarrolla a través de 

una metodología teórico-descriptiva.   

 Los puntos principales que se establecen en este 

trabajo son: Introducción al contexto de la problemática; 

descripción de los malos hábitos y vicios digitales; 

responsabilidad de la escuela frente a los principales riesgos 

asociados al uso excesivo de las TIC; y, finalmente, la 

exposición de las consideraciones finales con énfasis en 

reflexiones enherentes al propio estudio, así como las 

proposiciones de nuevos cuestionamientos a favor del 

desarrollo de trabajos futuros. 

2. HÁBITOS Y VICIOS DIGITALES 

Para tener una experiencia más saludable con las TIC es 

necesario que la escuela desarrolle acciones formativas 

dirigidas a preparar, tanto a profesores como a alumnos, en el 

buen uso (ético y saludable) del espacio digital. En el caso de 

los profesores, se hace necesaria una preparación dirigida a la 

identificación de los malos hábitos y vicios digitales a los que 

puedan incurrir sus alumnos. Para que, tras la identificación de 

estos, puedan ser remitidos a un professional competente para 

que este evalue y haga un diagnostico. 

 Según  [12] y [27], las innumerables transformaciones 

en las TIC han supuesto cambios en el comportamiento humano 

que han afectado y perjudicado a la salud psicológica, tras el 

uso abusivo de esos malos hábitos, que terminan 

configurándose, en muchos casos, como vicios digitales.  En 

definitiva, el uso excesivo de cualquier cosa puede tener un 

efecto prejudicial cuando no se consigue equilibrar con otras 

áreas de la vida como la familia, el ocio, los amigos o los 

estudios.  

 Siguiendo a la Profesora [12], al referirse a los hábitos 

digitales, reflexiona lo siguiente: “Lo que va a determinar si 

ellos son buenos o malos no es el comportamiento en sí, sino la 

intensidad y en qué medida ellos están mejorando o 

empeorando nuestras vidas”. En este sentido, la escuela tiene la 

responsabilidad de determinar el impacto que esos hábitos 

causan a la educación y alertar a la comunidad escolar hacia la 

posibilidad de que determinados hábitos se puedan transformar 

en vicios digitales. La finalidad es conocer, prevenir y/o 

disminuir el impacto negativo. A continuación 

presentamos ejemplos de comportamientos negativos, 

influenciados por el uso abusivo del ambiente digital, recogidos 

por [12] e  [27]: 

Cuadro I. Vicios Digitales 

Denominación Descripción 

Cibercondria o 

hipocondria 

digital 

Tendencia del usuario a pensar que tiene 

todas las enfermedades sobre las que lee 

en Internet. Son personas que consultan 

“médicos virtuales” para identificar la 

causa de pequeños problemas de salud, 

como dolores de cabeza por ejemplo. A 

partir de ahí, con un poco de información 

y mucha imaginación, terminan 

pensando que tienen algo grave, 

originando un trastorno emocional.  

Depresión por 

Facebook 

Se trata de la depresión entre los jóvenes 

asociada al tiempo que pasan en la red 

social Facebook. El dependiente cree que 

Facebook es un mundo ideal, donde 

todos son felices, exitosos, guapos y 

populares, eso le lleva a creer que todo el 

mundo tiene una vida mejor que la de él, 

causándole depresión.  

Desórdenes del 

sueño 

Disminución de las horas de sueño en 

función al aumento de actividades en el 

ordenador/Internet. El sueño es 

importante para la restauración de la 

energía física, para actividades mentales 

y emocionales. Dormir mal repercute en 

el proceso de aprendizaje dentro y fuera 

del ambiente escolar.  

Economía de la 

atención  

 

La atención es un recurso finito, y, en 

función de la calidad y, sobretodo, de la 

desbordante cantidad de información, 

conseguimos prestar menos atención en 

todo. Así, cuanta mayor sea la 

información, mayor es también la 

pobreza de la atención (Trastorno del 

Déficit de Atención).  

Info-obesidad La calidad de la información con la que 

las personas lidian e incorporan a sus 

vidas cotidianas ha crecido en las últimas 

décadas, llevándonos hacia una 

sobrecarga cognitiva de información.  

Internet 

Addiction 

Disorder - IAD 

El uso excesivo e irracional de Internet 

conllevan a la dificultad en el control de 

los impulsos que terminan generando 

una adicción por su uso. Se manifiesta 

como un conjunto de síntomas 

cognitivos y de conductas características 

de dependencia. Estas conductas también 

son conocidas como: Trastorno de 

Dependencia de Internet (TDI); Uso 

Compulsivo de Internet (UCI); Uso 

Patológico de Internet (PIU).  

Aislamiento 

social 

Los espacios tecnológicos aíslan al 

individuo del mundo real. El usuario 

pasa a tener una nueva relación con el 

tiempo, cambiando el día por la noche. 

La soledad es el resultado de un mundo 

electrónico en el cual los sentimientos de 

emoción permanecen en el plano virtual 

y no son presenciales.  

Multitasking Se trata de la realización de varias tareas 
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al mismo tiempo (multitarea). Gestionar 

simultáneamente dos tareas mentales 

reduce el poder del cerebro disponible 

para cada tarea. El alto estrés crónico del 

multitasking está asociado también a 

pérdidas de memoria a corto plazo.  

Narcisismo 

digital  

Trastorno 

dismórfico 

corporal  

Es un problema relacionado a la imagen 

corporal, en el cual el individuo tiene 

excesiva preocupación por su apariencia. 

El exceso de selfies diarios es definido 

como un desorden obsesivo compulsivo 

que se caracteriza por un deseo 

permanente de fotografiarse, exponiendo 

las fotografías en las redes sociales para 

compensar la falta de autoestima.  

Náusea Digital 

(Cybersicknes) 

Es el vértigo que algunas personas 

sienten cuando se integran en algunos 

espacios digitales visuales, como los de 

realidad aumentada. Es común que 

algunas personas se sientan mareadas y 

con náuseas al interactuar con ese mundo 

virtual. Es, básicamente, que nuestro 

cerebro nos está engañando, 

encontrándose mareado por la sensación 

de movimiento cuando en realidad no lo 

estamos. 

NEWism 

NOWism 

Se trata de la idea obsesiva de que es 

importante saber. Para la persona que 

sufre esta adicción es importante saber 

lo último que ha salido. Es el resultado 

de un hábito de consumo de información 

en tiempo real, valorando lo que es 

nuevo y actual. Es la tendencia de 

enfocarse en el presente en detrimento 

del pasado y del futuro. Lo que sucede 

ahora (Now) tiende a consumir más 

tiempo y atención, su reflejo y 

asimilación con lo sucedido o sus 

repercusiones pierden importancia. 

Nomophobia Sensación de ansiedad al estar sin el 

Smartphone. La palabra nomophobia es 

una abreviatura de “no-mobile phobia”, 

es decir, miedo a estar sin el teléfono 

móvil.  

El efecto 

Google 

Considerar la felicidad el encontrar todo 

tipo de información en Internet, así el 

cerebro pasa a retener menos 

información. El cerebro empieza a creer 

que ya no necesita memorizar ciertas 

informaciones, ya que la conseguirá 

fácilmente en la red. 

Presenteísmo Las personas están presentes solo de 

manera física en el trabajo o en la 

escuela, pero no se envuelven 

verdaderamente en sus tareas, porque no 

consigue desconectar de Internet, 

generando baja productividad.  

Síndrome del 

toque fantasma  

Se trata de aquella sensación de que el 

Smartphone está vibrando en su bolso, 

haciendo que la persona lo consulte con 

mucha frecuencia para saber si ha sido 

así. 

Slacktivismo Se trata de un nuevo activismo a través 

de Internet. Se sustituyen las acciones 

reales y contundentes por la falsa 

sensación bienestar que representa el 

estar asociado, vía Internet, con algún 

tipo de asociación humanitaria. Por 

medio de la petición firmas on-line, clics, 

mensajes y propagandas de apoyo 

humanitarios o de defensa a los derechos 

de distinta índole generadas desde los 

medios sociales, comporta una 

connotación negativa porque envuelve 

supuestos esfuerzos con un mínimos 

coste.  

Vicio en juegos 

on-line 

El cerebro siente una necesidad adictiva 

por el estímulo que producen 

determinados juegos on-line.  

FUENTE: GABRIEL [12] E ROSEN [27] (ADAPTACIÓN DEL AUTOR) 

 

3. EL PAPEL DE LA ESCUELA FRENTE 
A LOS PRINCIPALES RIESGOS DE 
SALUD ASOCIADOS AL USO EXCESIVO 
DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Los alumnos que ingresan en la enseñanza media no son 

capaces de distinguir la información relevante, de la que no lo 

es, en Internet [17]1. Esta generación es negligente en el aspecto 

digital y es conocida por las asociaciones de seguridad en red 

como “huérfanos digitales”. Este grupo etario es más propenso 

a desarrollar una adicción al uso de las TIC [2], especialmente 

en lo que se refiere a la Internet y al Smartphone, ya que son los 

recursos más accesibles [7]. 

3.1. Agentes de transformación de seguridad 
en red desde la escuela 

Prevenir el uso patológico de las TIC es reducir las adicciones 

causadas por un mal uso de estas tecnologías en la comunidad 

escolar, en especial en los alumnos. Se debe partir de un punto 

básico que ha de establecer las normas de una reforma en la 

escuela, enfocada hacia la prevención de los riesgos que 

representan las TIC [2]. Esto supone admitir que el problema 

existe, que debe ser erradicado y que, reconociendo su 

capacidad de persistencia, debe ser examinado con cierta 

regularidad [6]. Entre las principales normas, para la 

transformación de seguridad en red en la escuela, se proponen 

las siguientes:  

1. admitir la situación de peligro en la escuela;  

2. conformar un equipo para la creación de protocolos de 

intervención;  

3. crear campañas de concienciación tanto para el profesorado, 

como para los alumnos incluyendo a la familia;  

                                                 
1 Noticia publicada en el diario El País (versión digital) en 2015/02/26. 
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4. planificar estrategias, eventos y actividades para introducir 

dinámicamente el tema; 

5. definir acciones prácticas de intervención educativa en la 

asignatura de TIC, informática o tecnología;  

6. crear un programa de integración de seguridad en red y 

prevención de riesgos en el currículo educativo;  

7. promover la renovación y actualización de conocimientos 

del profesorado sobre el tema de prevención y cómo educar 

en ello a través de su formación continua;  

8. evaluar de manera específica, a través de estrategias de 

seguimiento, la eficacia y calidad de cada una de las 

estrategias de intervención;  

9. personalizar al máximo las intervenciones de seguridad y 

prevención en red a través del conocimiento generado en las 

propias investigaciones internas;  

10. promover el intercambio de experiencias con otras escuelas.  

 Este proceso debe comenzar desde la dirección de la 

escuela [22], ya que ellos tienen el poder de movilizar a todos 

los agentes educativos. Al final, cualquier iniciativa que parte 

de otros agentes educativos, como padres o profesores, 

permanece como una intervención aislada, con poca proyección 

y, consecuentemente, con poco impacto en el aprendizaje de los 

alumnos. El núcleo gestor de la escuela es la espina dorsal que 

posibilita la creació estrategias que realmente puedan generar 

un progreso en esta área.  

 Aunque el sentido estructural del plan, hacia la 

incorporación de prácticas educativas saludables en el uso las 

TIC en las escuelas, tiene como punto de partida el núcleo 

gestor, es por lo general, el profesor o el agente educativo quien 

detecta, debido a su posición activa sobre el terreno, las 

necesidades reales, y es capaz de generar ideas sobre cómo 

afrontar los diferentes problemas de adicción a las TIC [11]. 

 En este mismo sentido, normalmente es el profesor 

quien a nivel informal, es decir, sin que haya alguna 

investigación creada especialmente para localizar el problema, 

es capaz de percibir un desorden en el comportamiento de sus 

alumnos en el aula de clases. Los profesores pueden identificar 

más claramente a los alumnos que pudieran ser más propensos a 

desarrollar malos hábitos o adicciones relacionadas con el 

mundo digital.   

 La forma más usual de identificación se da a partir de 

las conductas o prácticas de los alumnos con el uso de las TIC 

cuando están bajo la tutela de su profesor, ya que es ahí donde 

él puede observar cuando los alumnos utilizan alguno de estos 

elementos de la tecnología en la sala de clases, con o sin 

consentimiento de su uso [4]. 

 La mayoría de los alumnos no son conscientes de que 

algunas conductas son negativas para ellos y sus pares, y que su 

comportamiento puede no ser saludable. Y esto puede ser más 

preocupante, debido al hecho de que ellos mismos no perciben 

ese cambio de comportamiento y aptitudes.  

 En este sentido, los profesores tienen dos tareas: hacer 

que sus alumnos comprendan que determinados 

comportamientos comprometen su salud; y transmitir esa 

preocupación a los demás colegas de la misma y otras áreas del 

conocimiento, para que ellos puedan vigilar a esos alumnos que 

tengan una mayor propensión al desarrollo de adicciones 

digitales [25]. 

 Una vez constatada la gravedad del problema, y 

entendida la necesidad acusiante de crear estrategias en el aula 

para enfrentarlo, el profesorado debe establecer contacto con el 

núcleo gestor y dar parte de esa realidad.  

 El siguiente desafío, tanto para la dirección como para 

el cuerpo docente, es identificar el origen del problema. Este 

puede tener su raíz en malos hábitos de comportamiento 

aprendidos en el propio seno familiar, amigos, o ser 

experiencias que parten de una patología previa al uso de las 

TIC, pero que quizá se haya hecho evidente a partir de ellas 

[25]. 

 En muchos casos se ha observado que el mal uso de 

las TIC, por parte de los alumnos, puede tener como origen una 

patología no relacionada especialmente con la tecnología pero 

que, de hecho, es detectada a partir de ella, en base a dos 

razones fundamentales:  

1. el alumno goza de una alta posibilidad de acceso al elemento 

de riesgo;  

2. las redes sociales, especialmente, son plataformas digitales 

que funcionan como campos fértiles para revelar 

comportamientos pre-existentes. 

 Una vez puesto en práctica el protocolo de actuación 

de la dirección del centro y del cuerpo profesoral, los resultados 

que arrojen esas investigaciones pueden ser interesantes al 

momento de recoger información sobre las características de 

esas adicciones [14]. 

 El protocolo de actuación debe ser extendido también 

al entorno familiar, de modo que estén alertas ante situaciones 

de riesgo relacionada con los vicios digitales que puedan o 

pudieran haber estado padeciendo sus hijos. La idea es iniciar 

un diálogo que facilite la integración de la familia, de manera 

que sea un agente educativo más en función de combatir las 

adicciones digitales [25]. 

 Las familias tienen diferentes tipos o niveles de 

aceptación, así como de participación en esa realidad, entre las 

actitudes más distinguibles se observan:  

a. las que no aceptan que sus hijos puedan tener una adicción 

digital;  

b. las que no admiten que ellos tengan alguna posibilidad de 

influir en la educación de sus hijos en esta material; 

c. las que se muestran reticentes o poco colaborativas hacia la 

realización de prácticas de investigación para determinar el 

origen de esos problemas; 

d. las que consideran que su actitud no genera un mal ejemplo 

para sus hijos;  

e. las que depositan toda la responsabilidad formativa al ámbito 

escolar. 

 La actitud ideal que la familia puede adoptar para 

ayudar a enfrentar este problema de la adicción digital y malos 

comportamientos online, es mostrarse como un agente 

colaborador participativo, formando equipo con la escuela. 

Pueden actuar de dos maneras:  

1. participando de las actividades movilizadoras que propone la 

escuela;  

2. promoviendo buenos hábitos a través de la educación y el 

buen ejemplo en casa. 
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4. CONSIDERACIONES FINALES 

Haciendo alusión a [8] “Nosotros moldeamos nuestras 

herramientas, y luego ellas nos moldean a nosotros”2, es decir, 

las nuevas tecnologías impulsan irremediablemente un cambio 

en el comportamiento. No obstante, la sociedad necesita estar 

alerta para que este cambio esté acompañado por métodos 

saludables.   

 Las adicciones y malos comportamientos digitales 

son, en gran medida, reflejos de una problemática a nivel social 

que, a su vez, es heredada a las nuevas generaciones. Una de las 

causas de este problema es la falta de protocolos de 

investigación en la enseñanza que constituya una base que 

permita conocer más sobre la conducta de los educadores y 

docentes frente a las TIC, con el objetivo de personalizar el 

aprendizaje y reducir los riesgos.  

 Muchas de las prácticas formativas realizadas hacia el 

desarrollo de las competencias digitales, no miden las 

cualidades de los estudiantes en cuanto a su nivel inicial y su 

propensión a desarrollar algún tipo de adicción relacionado con 

las TIC [5, 6]. Por lo tanto, siendo posible convertir la práctica 

educativa en un proceso contraproducente, a razón de la falta de 

identificadores de los posibles problemas de adicción 

relacionados con el uso de las TIC, se hace patente la necesidad 

de una mayor y más detenida investigación sobre esta 

problemática desde todas las instancias del sector educativo 

[19]. 

 La formación del profesorado es esencial [4, 14] para 

evitar o curar este grave problema y, de forma saludable, 

integrar las TIC a la práctica educativa.  

 Ahora, gradualmente, la generación de nativos 

digitales está llegando a la Enseñanza Superior en los que, de 

acuerdo con otros autores como [13] e [28], incluso algunos 

llegan a convertirse en profesores. Eso no significa que sepan 

desarrollar la competencia digital de sus futuros alumnos de 

manera segura.  Así pues, se trata de desarrollo de habilidades y 

técnicas informales originadas dentro de un contexto 

generacional y no solo de la buena formación del uso de las TIC 

aplicadas a la educación.  

 Decir que los profesores tienen un criterio bien 

fundamentado para distinguir las buenas de las malas prácticas 

digitales, es una afirmación que dista mucho de la realidad. De 

modo que, hoy más que nunca, se hace necesaria la 

investigación en estos nuevos campos del conocimiento en 

favor de una disciplina  que pueda capacitar a los profesores 

para afrontar los nuevos desafíos que suponen un mundo tan 

cambiante y complejo. 
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ABSTRACT 
Virtual college education raises to students and teachers important 

challenges going beyond the use of a technology platform to 

support the teaching-learning process. One of the most important 

concerns the search for techniques to awaken and maintain the 

level of student motivation along the virtual courses. Usually, at 

the School of Engineering in the University of Medellín, this issue 

is tackled through activities such as chats and forums. Most of the 

times, these activities are not enough to motivate the student in 

the activities related with the learning process. This work 

proposes two motivation techniques applied a basic programming 

course called Programming Fundamentals. Results obtained 

through the experiments suggest that proposed techniques 

improve the student’s level of satisfaction in the course. 

Therefore, when teaching at the virtual scenario, using 

Information and Communication Technologies in the educational 

environment is not only the way to contact the student, it is the 

mean to develop pedagogical-didactic approaches that finally 

enrich the educational process and consequently motivate the 

student to perform well.    

RESUMEN 

La educación virtual plantea a los docentes y a los estudiantes 

retos que van más allá de la utilización de una plataforma 

tecnológica para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno 

de los más importantes hace referencia a la búsqueda de técnicas 

para despertar y mantener el nivel de motivación de los 

estudiantes a lo largo de los cursos virtuales. En el caso de la 

Facultad de ingeniería de la Universidad de Medellín, este tema se 

limita a foros o chat entre estudiantes y docente, lo cual resulta 

insuficiente. Este trabajo propone dos técnicas de motivación 

aplicadas a un curso virtual de introducción a la programación 

conocido como Fundamentos de Programación. A partir de la 

prueba piloto es posible evidenciar mejoras significativas en 

cuanto a la satisfacción de los estudiantes en su proceso de 

formación. Los resultados reflejan que por encima del uso de 

tecnologías de información y comunicación de vanguardia, se 

encuentra la propuesta pedagógico-didáctica que fundamenta toda 

la interacción. 

 Categorías 

 F.2 [Análisis de algoritmos y complejidad de problemas], K.3 

[Computadores y educación]  

Términos Generales 
Algoritmos 

Palabras Clave: Ciencias de la Computación, Motivación, 

Cursos Virtuales. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
La educación virtual plantea a los docentes y a los estudiantes 

retos que van más allá de la utilización de una plataforma 

tecnológica para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje [1] 

[2] [3].  

En esta modalidad de educación se identifican un conjunto de 

temas adicionales relacionados con mecanismos de comunicación 

e interacción adecuados, los estilos de aprendizaje y perfiles 

motivacionales y cognitivos de los estudiantes, entre otros[4].  

En el caso de la Facultad de ingeniería de la Universidad de 

Medellín, la motivación se logra a partir de foros o chat entre 

compañeros y profesor, lo cual resulta insuficiente. Este trabajo 

propone dos técnicas de motivación aplicadas a un curso virtual 

de introducción a la programación conocido como Fundamentos 

de Programación. La primera técnica consiste en el diseño de un 

logo personal y compartirlo con los compañeros de clase para 

favorecer el acercamiento y conocimiento de los estudiantes de un 

curso virtual. La segunda técnica es una actividad grupal 

relacionada con la realización de una entrevista a un ingeniero del 

sector empresarial para indagar sobre la importancia que tiene la 

lógica de programación para la solución de problemas en su 

ejercicio profesional. 
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A partir de la prueba piloto es posible evidenciar mejoras 

significativas en cuanto a la satisfacción de los estudiantes en su 

proceso de formación. Los resultados reflejan que por encima del 

uso de tecnologías de información y comunicación de vanguardia, 

se encuentra la propuesta pedagógico-didáctica que fundamenta 

toda la interacción. 

El artículo se organiza como sigue: la sección 2 muestra el 

fundamento teórico que sustenta la propuesta. La sección 3 

contiene una descripción de la problemática que motiva este 

trabajo. Las técnicas propuestas y los resultados obtenidos se 

describen en las secciones 4 y 5 respectivamente. La sección 6 

presenta las conclusiones y la sección 7 el trabajo futuro que se 

deriva de la presente propuesta.  

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Educación virtual en ciencias de la 
computación 
La educación virtual se refiere al proceso de enseñanza-

aprendizaje apoyado por una plataforma tecnológica [2] con las 

siguientes características: i) uso de dispositivos como 

computadores, teléfonos inteligentes, equipos portátiles [4]; ii) 

apoyo en comunicación síncrona (blog, wikis, teleconferencia) o 

asíncrona (chat, correo, foros) [5] y; iii) despliegue de contenido 

mediante una combinación de código textual, visual y audiovisual 

[6]. 

En esta modalidad de educación se identifican un conjunto de 

retos que van más allá de lo tecnológico tales como la utilización 

de mecanismos de comunicación e interacción adecuados, los 

estilos de aprendizaje y perfiles motivacionales y cognitivos de los 

estudiantes, entre otros [1]. El área de ciencias de la computación 

no es ajena a esta problemática, en particular en los cursos de 

introducción a programación, de carácter teórico-práctico donde 

se requiere que el estudiante de ingeniería desarrolle el 

pensamiento algorítmico para la solución de problemas y 

optimización de procesos [7]. 

En el caso de la Universidad de Medellín, la Facultad de 

Ingeniería ofrece un curso común de carácter obligatorio a todos 

los programas de pregrado denominado “Fundamentos de 

Programación”. Los conceptos principales abordados en esta 

asignatura, considerada del área de ciencias básicas de ingeniería, 

son: variable, constante, tipos de datos, estructuras algorítmicas 

(secuencial, selectiva, repetitiva), vectores y matrices, y 

programación modular. En lo que tiene que ver con competencias 

interpersonales, en este curso se desea promover en los 

estudiantes el trabajo en equipos multidisciplinarios [7] y el 

pensamiento creativo en el planteamiento de soluciones a 

problemas concretos. 

2.2 Factores de motivación en la educación 
virtual 
La motivación es un componente esencial del proceso de 

enseñanza-aprendizaje al permitir dar sentido al conocimiento que 

se genera y comparte en él [8]. Este concepto vincula tres 

aspectos del comportamiento humano: i) elección de una acción, 

ii) persistencia en la acción y iii) esfuerzo invertido en completar 

dicha acción [9]. 

Karebenick y Zusho [10] clasifican la motivación en dos 

categorías: intrínseca y extrínseca. La primera se asocia con 

aquellas acciones realizadas por el interés que genera la propia 

actividad, considerada como un fin en sí misma y no como un 

medio para alcanzar otras metas. Por su parte, la motivación 

extrínseca es la que lleva al individuo a hacer algo para obtener un 

premio, y no por la actividad en sí. En el campo escolar los 

estudiantes buscan buenas notas, lograr el reconocimiento de 

otros, evitar el fracaso, ganar recompensas, etc. 

Estos mismos autores plantean que el perfil motivacional 

predominante en los estudiantes de cursos virtuales es el 

intrínseco. A esto se suma el hecho de que este tipo de estudiantes 

se consideran en su mayoría competentes, capaces de controlar los 

resultados de su aprendizaje y con un nivel de ansiedad 

controlable. Sin duda alguna, el hecho de gozar de una mayor 

libertad para decidir dónde, cuándo y cómo quiere aprender, pero 

al mismo tiempo, el hecho de no tener horarios y días fijados para 

estudiar le exige al estudiante altos niveles de motivación, 

responsabilidad, auto-disciplina y auto-regulación [11]. 

3. PROBLEMÁTICA 
Existen pocos estudios sobre la motivación en entornos de 

formación virtual. Algunos autores la enuncian como una variable 

formadora, de interacción, y de evaluación, haciendo especial 

énfasis en que depende mayormente del sujeto que aprende, de los 

materiales usados en el proceso y de la formación del docente 

[12]. 

Por su parte, Huertas habla de tres razones que motivan un 

estudiante: a) el logro como la aproximación al éxito: produce 

orgullo por el buen resultado y evita el fracaso y la vergüenza; b) 

el poder como el interés por ejercer impacto, control o influencia 

sobre otro: lo justifica la necesidad de superar la inferioridad o 

debilidad del individuo; c) la afiliación como el interés por 

establecer relaciones afectivas positivas con otras personas: con 

esto se logra aprender de los demás y algún nivel de identidad con 

los demás. También enuncia los tres aspectos para la generación 

de contenidos motivadores: forma de presentar y estructurar las 

tareas, desarrollo de las actividades, formas de evaluación [13]. 

Lee y otros afirman que el uso de hipermedios e hipertextos como 

herramientas de aprendizaje aumenta la motivación, junto con los 

siguientes cuatro factores: i) interés en la información y en la 

tecnología, ii) percepción de la relevancia de la información, iii) 

autoconfianza en la habilidad para obtener la información y 

aprovecharla, y iv) satisfacción producida por el acceso exitoso a 

la información y su utilidad [14]. 

Reyes mediante una investigación de tipo documental descriptiva 

argumenta que los elementos claves en la motivación del 

estudiante de educación virtual son: la plataforma educativa, el 

diseño de los contenidos y el tutor/asesor [6]. 

Otros autores proponen marcos generales para la enseñanza 

virtual que abordan tangencialmente el tema motivacional. Es el 

caso de Leflore con sus teorías de aprendizaje para orientar el 

diseño de materiales y actividades de enseñanza en un entorno 

virtual: la Gestalt (estructura, forma, patrón, configuración y 

relación), la Cognitiva, y el Constructivismo [14]. 

A partir de lo anterior es posible deducir que el componente 

motivacional es un factor crítico de éxito en los cursos virtuales, 

tal como ocurre en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por tanto, es importante trabajar en la identificación de técnicas, 

estrategias o mecanismos para despertar y mantener la motivación 

de los estudiantes en el curso a lo largo de toda su duración. En la 

sección siguiente se presentan dos técnicas enfocadas al 
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componente motivacional del curso virtual Fundamentos de 

Programación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 

Medellín-Colombia. 

4. SOLUCIÓN PROPUESTA 
Para apoyar el componente motivacional en un curso virtual de 

fundamentos de programación se proponen 2 técnicas lúdicas 

donde se busca hacer al estudiante socialmente presente mediante 

estímulos para la interacción. Se plantean actividades que 

trasciendan la clase y queden en la memoria. A continuación se 

detallan. 

4.1 Técnica 1: Diseñando el logo personal y 
conociendo mis compañeros de clase 
Esta actividad propuesta al iniciar el curso, busca propiciar el 

conocimiento entre compañeros para posteriormente conformar 

equipos. Es aplicable a cualquier asignatura bajo modalidad 

virtual, aunque cobra mayor sentido en el entorno de las 

ingenierías dado que los ingenieros reconocen serias deficiencias 

para hablar de sí mismos, dar opiniones y establecer relaciones de 

confianza. La técnica está constituida por dos fases: en la fase 1 

despliegan las instrucciones de la figura 1-a (actividad habilitada 

durante 2 días en la plataforma Moodle). Cada estudiante 

matriculado debe construir su logo y compartirlo. La fase 2 es 

guiada por las orientaciones de la figura 2-b. Su plazo de 

ejecución es de 3 días, momento en el cual los grupos deben estar 

conformados con su respectivo nombre. 

  

Figura 1. Instrucciones para la técnica 1 - a) Primera fase; b) 
Segunda fase 

4.2 Técnica 2: Entrevista a profesionales del 
medio 
Una vez conformados los equipos de trabajo se les pide a los 

estudiantes que entrevisten un ingeniero del medio preparando 

preguntas para conocer su opinión sobre la importancia de la 

lógica de programación en su desarrollo profesional. Como 

productos de esta actividad cada equipo debe entregar: i) informe 

escrito de dos páginas donde se incluyen las preguntas hechas al 

profesional y un resumen de sus respuestas y ii) un video con una 

duración de 10 a 15 minutos como evidencia de realización de la 

actividad. En la figura 2 se observan las instrucciones dadas a los 

estudiantes en la plataforma Moodle. 

 

 

Figura 2. Instrucciones para la técnica 2 

5. RESULTADOS 
Una vez diseñadas las técnicas (sección anterior), se procedió a su 

ejecución. Fue posible aplicarlas a 17 estudiantes del curso de 

fundamentos de programación en el semestre 01-2015. Los 

individuos estudiados se encuentran en rangos de edades de 17 a 

25 años, y de acuerdo a su género, hubo un 42% de mujeres y 

58% de hombres. Además, dichos estudiantes se ubican en 

semestres muy variados acorde a la ingeniería que estudian, ya 

que la asignatura es transversal a todos los programas de la 

facultad de ingeniería de la Universidad de Medellín 

En las figuras 3, 4 y 5 se muestran algunas evidencias:  

 

Figura 3.  Diseño del logo personal - fase 1 técnica 1 
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Figura 4. Conformación de equipos - fase 2 técnica 1 

 

 

 

 

 

Figura 5. Evidencias de la técnica 2 
 

Al finalizar la asignatura se realizó una encuesta a los 17 

estudiantes del curso de Fundamentos de programación virtual en 

el semestre 01-2015 para conocer su percepción frente al curso y 

las técnicas de motivación utilizadas. 

Algunas de las preguntas de esta encuesta son: 

1. ¿Conociste más a tus compañeros al compartir un logo 

que los representara? (posibles respuestas: Si-No-No sé) 

2. ¿Consideras que esta estrategia fue efectiva para 

conformar el equipo de trabajo? (posibles respuestas:  

Si-No – No sé) 

3. ¿Consideras que la actividad Entrevista a profesionales 

del medio te ayudo a ser más consciente en el papel de 

la lógica de programación en tu ejercicio profesional? 

(posibles respuestas:  Si-No – No sé) 

• Te gusta más un curso bajo modalidad Virtual, 

Presencial, Mixta (Combinada)? 

Frente a la Pregunta 1, relacionada con el conocimiento de los 

compañeros a través del logo personal, el 71% de los estudiantes 

considera que esta técnica fue útil para conocer más a sus 

compañeros (Ver Figura 6). Adicionalmente, al preguntar por la 

efectividad de esta técnica para la conformación de los equipos de 

trabajo el 76% de los estudiantes respondió afirmativamente, lo 

que da cuenta de la utilidad de la actividad para romper el hielo y 

reconocer a sus compañeros de curso y futuros miembros de su 

equipo de trabajo en diferentes actividades evaluativas del curso 

virtual (Ver Figura 7). 

 

Figura 6. Respuestas de los estudiantes frente a la pregunta 1 
 

 

Figura 7. Respuestas de los estudiantes frente a la pregunta 2 
 

Ahora, frente a la técnica 2 relacionada con la Entrevista a un 

profesional del medio, en la Figura 8 se observa que el 71% de los 

estudiantes del curso Fundamentos de Programación Virtual del 

Semestre 01-2015, la considera de utilidad para adquirir más 

conciencia del papel de la lógica de programación en su futuro 

ejercicio profesional. Esta reflexión es relevante ya que la 

percepción generalizada de los estudiantes de Ingenierías 

diferentes a Ingeniería de Sistemas (Ciencias de la Computación) 

es que la asignatura es más un “relleno” que un componente 

esencial de su formación disciplinar. Así, que a través de esta 

técnica se pretende que ingenieros de otras disciplinas (civiles, 

financieros, ambientales, entre otros) les compartan experiencias 

exitosas de la aplicación de la lógica de programación en la  

solución de problemas reales. 

Finalmente, en la pregunta 4 se indagó sobre la preferencia de un 

curso en modalidad virtual, presencial o mixta con el objetivo de 

sondear su nivel de satisfacción frente al curso virtual 

Fundamentos de Programación con la aplicación de técnicas de 

motivación descritas previamente. Como se observa en la figura 9, 

el 29% de los estudiantes prefiere cursos virtuales, mientras que el 

35% se inclina por la modalidad presencial y por la modalidad 

mixta. Esta respuesta es una muestra de la importancia de seguir 

trabajando en propuestas relacionadas con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en modalidad virtual buscando lograr un 

mayor nivel de motivación y compromiso de los estudiantes frente 

a este tipo de cursos. 
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Figura 8. Respuestas de los estudiantes frente a la pregunta 3 

 

 

Figura 9. Respuestas de los estudiantes frente a la pregunta 4 

 

Por otro lado, algunos comentarios hechos por los estudiantes en 

el foro donde se compartió el logo se indican a continuación: 

“Súper tu logo, me identifico con vos, yo también estudio ing. 

Financiera y tengo un hijo de 5 años… te entiendo 

completamente, a mí también me tocó suspender mis estudios…” 

“Está muy bonito tu logo, tiene muchas cosas que son de vital 

importancia para la vida…” 

Igualmente algunos estudiantes manifestaron su satisfacción 

frente a las técnicas de motivación aplicadas con comentarios 

como estos: “Este tipo de interacción permite que nos 

conozcamos como compañeros así no nos veamos…” “He estado 

en varios cursos virtuales pero en ninguno se habían preocupado 

por conocerme como persona e integrarme con mis compañeros”. 

6. CONCLUSIONES 
El diseño y desarrollo de programas virtuales debe inspirarse en 

las mejores teorías de aprendizaje y postulados de la pedagogía. 

Sin embargo existe un gran vacío en estos temas y falta 

investigación rigurosa con avances significativos. En línea con 

esto, los cursos virtuales no deben limitarse sólo al uso de las 

plataformas de aprendizaje. Deben ser complementados con 

técnicas de acercamiento y motivación donde sea posible hacer un 

seguimiento del progreso de los estudiantes al igual que al 

desempeño del docente.  

En este artículo se presentaron dos técnicas para aumentar la 

motivación de los estudiantes en el curso virtual “Fundamentos de 

Programación”, que se imparte desde la Facultad de ingeniería de 

la Universidad de Medellín. Se logró una relación más cercana 

entre el docente y el estudiante, además de fomentar la 

perseverancia en el alumno que lo llevó no abandonar su proceso 

de aprendizaje.  Adicionalmente, la técnica 1 (logo individual) les 

permitió a los estudiantes acercarse y conocerse entre sí y 

encontrar afinidades para la conformación de los equipos de 

trabajo, alineado todo esto con la idea de promover el trabajo en 

equipo interdisciplinario entre estudiantes de diferentes 

ingenierías de la facultad.  

Por último, la técnica 2 que consiste en realizar una entrevista 

grupal a un profesional (ingeniero) del medio logra motivar a los 

estudiantes frente a la futura aplicación de los contenidos de la 

asignatura en su ejercicio profesional y al ser una actividad 

presencial fomenta el trabajo en equipo y la identificación de 

mecanismos de interacción (foro, chat, redes sociales) para 

establecer consensos para su realización. 

7. TRABAJO FUTURO 
 

Como líneas de trabajo futuro se sugiere: 

• Aplicar las técnicas propuestas en otros cursos virtuales 

ofrecidos por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 

Medellín. 

• Realizar una validación formal del impacto de estas técnicas 

de motivación en el desempeño de los estudiantes en términos 

de notas promedio en actividades evaluativas y en los niveles 

de deserción y repitencia de la asignatura. 

• Usar los materiales generados por los mismos estudiantes 

como material de apoyo, así las nuevas generaciones pueden 

aprender tanto de lo que crean ellos mismos o aportan sus 

compañeros, como de los recursos que desarrollan los 

profesionales y especialistas.  

8. AGRADECIMIENTOS 
 
A la Universidad de Medellín por facilitar espacios de 

experimentación y mejora de la labor docente.  

 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

649

9. REFERENCIAS 

[1] R. Poy and A. Gonzales-Aguilar, "Factores de éxito de los 

MOOC: algunas consideraciones críticas," RISTI - Revista 

Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação, pp. 105-

118, 2014. 

[2] L. G. Aretio, "La educación a distancia," De la Teoría a la 

Práctica. Barcelona, Editorial Ariel, 2001. 

[3] J. Duart and A. Sangrá, Aprender en la virtualidad: Gedisa, 

2004. 

[4] N. W. Coppola and N. G. R. Starr Roxanne Hiltz, 

"Becoming a virtual professor: Pedagogical roles and 

asynchronous learning networks," Journal of Management 

Information Systems, vol. 18, pp. 169-189, 2002. 

[5] F. R. Forteza and M. L. C. Pastor, "Virtual language 

learning environments: the standardization of evaluation," 

Multidisciplinary Journal for Education, Social and 

Technological Sciences, vol. 1, pp. 135-152, 2014. 

[6] N. Reyes, "Motivación del estudiante y los entornos 

virtuales de aprendizaje," in Conferencia Internacional 

ICDE 2011, Buenos Aires, Argentina, 2011. 

[7] P. Sancho-Thomas, et al., "Learning teamwork skills in 

university programming courses," Computers & Education, 

vol. 53, pp. 517-531, 2009. 

[8] P. R. Pintrich, "A conceptual framework for assessing 

motivation and self-regulated learning in college students," 

Educational psychology review, vol. 16, pp. 385-407, 2004. 

[9] Z. Dornyei, "Motivation in action: Towards a process-

oriented conceptualisation of student motivation," British 

Journal of Educational Psychology, vol. 70, pp. 519-538, 

2000. 

[10] S. A. Karabenick and A. Zusho, "Examining 

approaches to research on self-regulated learning: 

conceptual and methodological considerations," 

Metacognition and Learning, vol. 10, pp. 151-163, 2015. 

[11] M. Lee, et al., "Acceptance of Internet-based learning 

medium: the role of extrinsic and intrinsic motivation," 

Information & Management, vol. 42, pp. 1095-1104, 2005. 

[12] O. Henao and D. Zapata, "La enseñanza virtual en la 

educación superior," Icfes. Bogotá, 2002. 

[13] J. Huertas, Motivación: querer aprender vol. 2. 

España: Aique, 2006. 

[14] D. Leflore, "Theory supporting design guidelines for 

web-based instruction," Instructional and cognitive impacts 

of web-based education, pp. 102-117, 2000. 

 

 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

650

Un modelo para el diseño de entornos virtuales  de 
aprendizaje centrados en las E-actividades

Juan Silva Quiroz 

Universidad de Santiago de Chile 
Las Sophoras 175 

Santiago, Chile 
56-02-27180340 

juan.silva@usach.cl 

Elio Fernández Serrano 

Universidad de Santiago de Chile 
Las Sophoras 175 

Santiago, Chile 
56-02-27180345 

elio.fernandezs@usach.cl

Andrea Astudillo Cavieres 

Universidad de Santiago de Chile 
Las Sophoras 175 

Santiago, Chile 
56-02-27184759 

andrea.astudillo@usach.cl 

 

ABSTRACT 
The use of information technology and communication (ICT), 

especially the Learning Management Systems (LMS), enable 

teaching expand beyond the boundaries of the classroom. Using 

the LMS enable the design of virtual learning environments 

(VLE) innovative, placing the student at the center of the 

educational process. a methodological change is needed to move 

from a traditional approach focusing on the content and teacher to 

one focused on E-activities and student use active methodologies. 

Curricular updates implemented in Europe and Latin America 

focus their design skills in demand methodological expertise and 

proposals centered on the student. This article presents a proposal 

for EVA centered learning, for which the design is focused on E-

activities. Central aspects of the model and its implementation in 

the LMS Moodle are presented. 

 

RESUMEN 
El uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), 

especialmente los Learning Management Systems (LMS), 

posibilitan ampliar la docencia más allá de las fronteras físicas del 

aula. El uso de los LMS podría posibilitar el diseño de entornos 

virtuales de aprendizaje (EVA) innovadores, colocando al 

estudiante en el centro del proceso educativo. Para que esto ocurra 

el EVA debe considerar diferentes aspectos, siendo primordial un 

cambio metodológico para pasar de un método tradicional 

centrado en el contenido y el profesor, a uno centrado en las E-

actividades y el alumno. Lo anterior es concordante con las 

actualizaciones curriculares puestas en marcha en Europa y 

Latinoamérica que centran su diseño en las competencias, en el 

saber hacer. Este artículo presenta una propuesta de un EVA 

centrada en el estudiante, para lo cual el diseño está centrado en 

las E-actividades. Se presentan los aspectos centrales del modelo 

y su implementación en el LMS Moodle. 

 

Keywords 
e-activities, virtual learning environment, e-learning 

methodologies, student-centered learning. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
El uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), 

especialmente los Learning Management Systems más conocidos 

como LMS o sistemas para gestión del aprendizaje, permiten el 

diseño de entornos virtuales de aprendizajes (EVA). Estos 

espacios formativos para ser realmente innovadores y modificar el 

método tradicional y conductista de transmisión de conocimiento, 

requiere utilizar metodologías centradas en el alumno, introducir 

cambios de roles en docentes y estudiantes, incorporar las TIC 

especialmente las herramientas de la Web 2.0 como espacios para 

compartir y distribuir conocimiento en red, además de la 

construcción colectiva de nuevos aprendizajes. 

 

Las características de los LMS donde se pueden implementar los 

EVA, facilitan el diseño de espacios de formación virtual 

innovadores. Especialmente a nivel universitario, se ha masificado 

el uso de LMS como Moodle, que al ser un aula virtual puede ser 

integrado como apoyo a la docencia en alguna de las tres 

siguientes modalidades: apoyo a la clase presencial, vista la 

plataforma como una extensión de la sala de clases donde se 

encuentra el material del curso, existen espacios para la discusión, 

el trabajo en equipo y el envío de tareas; b-learning mezcla 

elementos de la presencialidad y  virtualidad; e-learning donde el 

100% del proceso formativo es virtual [3,5]. A pesar de ser el aula 

virtual una de las innovaciones más extendida en materia de 

insertar las TIC en la docencia Universitaria la experiencia  y la 

literatura demuestran que  normalmente se transfiere al espacio 

virtual un modelo tradicional de formación, que apelan a 

metodología conductistas. Se pasa del aula presencial al aula 

virtual recreando los mismos espacios y funcionamientos [1]. Se 

transforman estos espacios potenciales de innovación en 

ambientes que albergan una colección de links a documentos, 

presentaciones y sitios web, espacios para subir tareas, y en 

algunos casos foros para apoyar la docencia o discutir temas 

vistos en clase. Se requiere avanzar en el diseño de entornos 

virtuales de aprendizaje, centrados en el estudiante, de modo de 

generar experiencias de formación virtual de calidad que aporten a 

un aprendizaje significativo de los estudiantes [19]. Por lo tanto 

se requiere que los docentes adquieran las competencias 

necesarias para la integración de las TIC en su práctica docente a 

nivel general y específicamente en el área virtual diseñando y 

moderando EVA. Es decir, migrar desde las metodologías 

centradas en el profesor (caracterizadas como expositivas y 

pasivas) para ir evolucionando hacia metodologías y e-actividades 

centradas en el estudiante (activas, dinámicas y participativas) 

[12]. Este artículo describe un modelo de formación virtual 

centrado en las E-actividades como propuesta para el diseño de un 

ambiente de aprendizaje centrado en el estudiante mediado por las 

TIC. Un espacio para la construcción social del conocimiento, un 

espacio que demanda  un rol activo del participante haciéndose 

responsable de su proceso formativo, en el cual el profesor es un 

“tutor” que guía y orienta. 

2. METODOLOGÍA CENTRADA EN EL 
ESTUDIANTE 
La inserción de las TIC en la educación de forma que estás 

realmente produzcan una innovación en la docencia y contribuyan 
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a producir más y mejores aprendizajes, requiere un cambio 

metodológico. En este sentido Salinas [15] señala que durante los 

primeros años de utilización de las TIC, los proyectos se han 

centrado en la innovación técnica para crear entornos de 

aprendizaje basados en la tecnología. Actualmente el foco esta en 

una sólida formación metodológica y un enfoque centrado en el 

alumno. 

 

Las metodologías usadas por décadas en la educación como el 

estudio de casos, el trabajo colaborativo, el aprendizaje basado en 

proyectos, entre otras, mantienen su naturaleza pero se ven 

potenciadas con el uso de las TIC. Con el advenimiento de las 

TIC no se crean metodologías nuevas, más bien las ya existentes 

se potencian. Lo anterior a partir de las posibilidades que ofrecen 

las TIC de búsqueda y acceso a información, interacción, 

colaboración y ampliar la clase más allá de las fronteras del aula. 

Para Mason [11], no se inventan nuevas metodologías, sino que la 

utilización de las TIC en educación abre nuevas perspectivas 

respecto a una enseñanza mejor, apoyada en entornos en línea 

cuyas estrategias son prácticas habituales en la enseñanza 

presencial, pero que ahora son simplemente adaptadas y 

redescubiertas en su formato virtual. Existe una serie de técnicas 

asociadas al uso de las TIC, a las cuales se asocian metodologías 

centradas en el estudiante, quien construye su propio 

conocimiento en una acción didáctica y en el marco de una 

estrategia de aprendizaje liderada por el docente [16]. 

Tabla 1: Metodologías para el trabajo en red 

Técnica Metodología 

Técnicas para 

la 

individualizar 

de la 

Enseñanza 

• Búsqueda y organización de la información. 

(buscadores, organizadores, etc.) 

• Contratos de aprendizaje. 

• Estudio con materias. (presentaciones, 

artículos en la web, blogs etc.) 

• Ayudante colaborador. 

Técnicas 

Expositivas y 

Participación 

en Gran 

Grupo. 

• Exposición didáctica. (conferencias online, 

videos) 

• Preguntas  de  grupo. (Foro online o wiki, 

google drive, etc.) 

• Simposio o mesa redonda. 

• Tutoría online. (herramientas de plataforma, 

mensajería, chat, videoconferencia, etc.) 

• Exposiciones de los alumnos, presentaciones 

multimedia, vídeos, blogs, etc. 

Trabajo 

Colaborativo 

• Trabajo  en  parejas. 

• Lluvia  de  idas. (herramientas para mapas 

mentales o mapas conceptuales)  

• Simulaciones  y  juegos  de  roles. 

• Estudio  de  casos. 

• Aprendizaje basado en problemas. 

• Investigación social. 

• Debate. 

• Trabajo por proyectos. 

• Grupos de investigación. 

Estas metodologías nos llevan a centrar el aprendizaje en las 

actividades más que en los contenidos lo que implica cambios 

profundos en el actuar de alumnos y docentes y en la forma en 

que se planifica el curriculum, se diseñan y programan las 

asignaturas y las respectivas clases. Gros [9] nos muestra en la 

siguiente tabla las diferencias entre ambas formas de concebir el 

proceso de enseñanza centrado en los contenidos o centrado en las 

actividades.  

 
Figura 1: Aprendizaje basado en contenido vs Aprendizaje 

centrado en actividades [9] 
 

El aprendizaje centrado en las actividades sitúa al estudiante en el 

centro del proceso formativo, le entrega un rol protagónico, se 

favorecer el aprendizaje colaborativo y autónomo. Permite 

desarrollar en el estudiantes habilidades de orden superior 

demandadas por la sociedad del conocimiento y útiles no tan solo 

para la vida académica sino también para la profesional. 

Los Entornos Virtuales de Aprendizaje permiten diseñar espacios 

de aprendizaje bajo enfoques metodológicos no tradicionales, 

transitando desde un aprendizaje individual a un aprendizaje 

colaborativo, desde la transmisión a la construcción de 

conocimiento, desde una actividad centrada en el profesor a una 

centrada en el alumno. Los profesores pueden utilizar estos 

espacios virtuales como apoyo o complemento de una clase 

presencial o para desarrollar una experiencia formativa 

íntegramente en forma virtual [3]. El rol del profesorado va a ir 

cambiando notablemente, lo que supone una formación mucho 

más centrada en el diseño de las situaciones y contextos de 

aprendizaje, en la mediación y tutorización, y en las estrategias 

comunicativas [10,14]. 

3. LOS ENTORNOS VIRTUALES DE 
APRENDIZAJE (EVA) 
Un entorno virtual de aprendizaje (EVA) es una aplicación 

informática diseñada para facilitar la comunicación pedagógica 

entre los participantes en un proceso educativo, sea éste 

completamente a distancia, presencial, o de una naturaleza mixta 

que combine ambas modalidades en diversas proporciones [2]. Un 

EVE/A sirve para: distribuir materiales educativos en formato 

digital (textos, imágenes, audio, simulaciones, juegos, etc.), 

realizar discusiones en línea, integrar contenidos relevantes de la 

red o para posibilitar la participación de expertos o profesionales 

externos en los debates o charlas.  

Un EVA es  la creación de materiales informáticos de enseñanza-

aprendizaje basados en un sistema de comunicación mediada por 

el computador, lo que se diferencia de una página web [7,8]. Esta 

autora considera que el diseño de un entorno para la formación 

debería tener en cuenta una serie de características específicas que 

proporcionen el medio a partir de las cuales plantear su 
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explotación. Citando a Dillenbourg [7], destaca siete elementos 

básicos a tener en cuenta al hablar de diseño de entornos virtuales 

para la formación: Un entorno virtual de aprendizaje es un espacio 

diseñado con finalidades formativas; Un entorno virtual de 

aprendizaje es un espacio social; El espacio social está 

representado explícitamente; Los estudiantes no sólo son activos 

sino también actores, co-construyen el espacio virtual; Los 

entornos virtuales de aprendizaje no están restringidos a la 

enseñanza a distancia; Los entornos virtuales de aprendizaje 

integran diferentes tecnologías y también enfoques pedagógicos 

múltiples; La mayoría de los entornos virtuales no excluyen los 

entornos físicos.  

Garrison y Anderson [6] han llegado a la conclusión que la 

formación online, como la que se genera en un EVA, debe dar 

importancia al contexto y la creación de las comunidades de 

aprendizaje para facilitar la reflexión y el discurso crítico. Estos 

autores consideran que la comunidad es crucial para mantener la 

investigación crítica personal y la construcción del significado. El 

diseño de una experiencia formativa online, debería considerar 

cuatro etapas que interactúan entre ellas, estas son: definiciones 

previas y organización; diseño pedagógico; diseño instruccional 

online; implementación en plataforma [19,20]. El diseño e 

implementación de un EVA puede significar una instancia para 

renovar las prácticas docentes aprovechando las bondades que 

éstos proporcionan. El trabajo que requiere invita a reflexionar 

respecto a la forma de concebir el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y el rol que en este proceso juegan los estudiantes, 

profesores y materiales.  

A pesar de las bondades de los EVA, es necesario afirmar que la 

adopción de uno de ellos, no garantiza la innovación ni la mejora 

de la calidad de la enseñanza. Por lo anterior, diseñar e 

implementar  un EVA para efectivamente innovar en las prácticas 

formativas online, requiere planes de formación del profesorado 

que consideren competencias en: las TIC y  el uso tecnológico de 

estos espacios;  metodologías para el trabajo colaborativo en red; 

en el rol del docente como diseñador y animador de experiencias 

formativas online. 

4. E-ACTIVIDADES 
Las actividades en los EVA, para algunos autores E-actividades, 

corresponden al conjunto de acciones que los participantes 

deberán realizar para el logro de los objetivos o competencias 

planteadas. Las actividades son el núcleo del módulo virtual y de 

la formación bajo esta enseñanza, son ellas las que le dan sentido 

a las acciones a desarrollar por los participantes, como leer un 

documento,  ver un video, participar en el foro, etc. Las E-

actividades contienen el guión didáctico realizado por el profesor 

o quienes diseñaron el EVA. 

El concepto de E-actividades fue acuñado por Salmon [18], hace 

referencia a las actividades virtuales, presenta un esquema en el 

cual recoge diversos elementos asociados a la organización de las 

actividades, considerando aspectos orientados tanto a los 

participantes como a los tutores. La estructura considera: nombre 

de la actividad; propósito; motivación; número de participantes; 

tiempo para el participante; tiempo para el tutor; acciones del e-

moderador; acciones de los participantes y evaluación. Es un 

organizador que reúne en un solo espacio las acciones del tutor y 

participantes.  

En otra propuesta se separan las actividades, en cuanto acción y 

orientaciones para los participantes, respecto de las orientaciones 

para el tutor. La estructura de actividades para el alumno 

contempla: titulo; descripción, objetivos o competencias, tiempo 

que demanda la actividad, acciones de apropiación -que se debe 

hacer para el logro de los objetivos- acciones complementarias -

cómo ir más allá- y finalmente evaluación. Las orientaciones para 

el tutor son parte del manual del tutor, en el cual frente a cada una 

de las actividades, se presentan acciones concretas y orientaciones 

o sugerencias para el desarrollo de la tutoría [19,20]. 

Entre los principales elementos de calidad en el diseño de 

estrategias didácticas, está el correcto diseño de la organización 

interna de las actividades, para tal efecto según Salinas, Pérez y 

De Benito [16] deberían considerar: Los objetivos de aprendizaje 

(conceptos, procedimientos, actitudes); El agrupamiento y tamaño 

de los grupos propuestos; El tipo de  intercambio comunicativo 

previsto, intervenciones que se espera (argumentaciones, 

preguntas y  respuestas, negociación  de significados, etc) y 

dinámicas de la actividad; Proceso: fases, actividades que incluye, 

rol de los participantes, entrega, tiempo, materiales necesarios 

(básicos y de apoyo), rol del docente y forma de evaluación; 

Momento del curso en el que se desarrolla (directamente 

relacionado con la competencia de los alumnos para el desarrollo 

de la actividad). 

5.  MODELO PARA EL DISEÑO DE UN 
EVA CENTRADO EN EL ESTUDIANTE 
EL modelo se basa en una propuesta metodológica de aprendizaje 

centrada en el estudiante, que se establece en la convicción de que 

los sujetos aprenden “haciendo” e “interactuando”. Desde este 

punto de vista, se fomenta el desarrollo de “actividades” que 

privilegien el trabajo en equipo y generen la recreación de 

situaciones de la vida real para la resolución de problemáticas o el 

desarrollo de habilidades de orden superior. 

 

El modelo al estar centrado en el estudiante, encuentra en las e-

actividades [17] el centro de la dinámica de trabajo que debe 

realizar el estudiante. En ellas se despliegan las indicaciones 

específicas que se deben ejecutar para lograr los objetivos 

propuestos, las e-actividades son las articuladoras del resto de 

recursos como presentaciones, documentos, herramientas de la 

plataforma, necesarias para facilitar y potenciar el aprendizaje del 

estudiante [19,20].  La estructura de una e-actividad se presenta 

en una página web y contempla: descripción, objetivos, tiempo de 

desarrollo, indicaciones, modo de evaluación y referencias. 

El modelo privilegia la Interactividad del usuario con los recursos 

de aprendizaje y con los participantes de una comunidad de 

aprendizaje. Desde un punto de vista pedagógico esta apunta una 

dinámica de aprendizaje que se basa en el “aprender haciendo”, 

donde el eje es la interactividad entre usuarios, generando 

espacios de socialización y retroalimentación dentro de la 

comunidad virtual de aprendizaje. Es por esto, que fomenta el uso 

de metodologías que apunten al trabajo en equipo o colaborativo, 

generalmente a través de la resolución de problemáticas propias 

de los contenidos del curso, con esto se logra favorecer el 

aprendizaje social que enriquece la generación aprendizajes a 

nivel personal en el estudiante, impulsando el desarrollo de 

nuevas competencias que utilizará en el aprendizaje de toda su 

vida. Reig [13] señala que en las profesiones más vinculadas con 

el conocimiento, el cual se multiplica en forma exponencial, las 

comunidades de individuos que se agrupan, filtran información y 

aprenden juntas son las que mejor estarán adaptando al medio. 
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5.1  Los objetivos del modelo 
El modelo busca el desarrollo de experiencias de aprendizaje de 

trabajo en equipo (interactivas) y que recreen problemáticas reales 

para los participantes, en este caso: trabajo en equipo, reflexión, 

debate y construcción de productos personales y colaborativos. 

Con lo anterior se apunta a una formación e-learning eficaz, que 

contempla una tridimensionalidad en lo que a objetivos de 

aprendizaje respecta, basados en considerar lo Conceptual, 

Procedimental y Actitudinal. 

 

Conceptual: Considera en sus estrategias de aprendizaje, 

elementos teóricos explícitos e implícitos a los cuales recurrirán 

las actividades de aprendizaje. El centro del diseño instruccional 

son la actividades, y dependiendo de los objetivos de esta, se 

tomaran en consideración elementos que posean contenidos 

conceptuales como textos, vídeos informativos, sitios web 

externos, aplicaciones móviles, paper, entre otros. 

Procedimental: Las actividades de aprendizaje, obligan al 

estudiante o participante realizar un procedimiento, una tarea o 

producto, que fuerce el desarrollo de habilidades acorde a los 

objetivos que se disponen en el diseño instruccional. Por lo tanto, 

las actividades conllevan una modalidad de aprendizaje en donde 

el estudiante debe tomar un rol activo para lo cual resulta 

primordial establecer una técnica didáctica o propuesta 

metodológica que permita: debatir, dialogar, co-construir, 

analizar, proponer, entre otros. 

Actitudinal: Esta dimensión del modelo, considera los elementos 

valóricos o la actitud que queremos que desarrolle el participante 

durante el proceso del curso en línea. Aspectos como el 

compromiso, la responsabilidad frente a su rol de estudiante, 

resulta vital para un proceso de aprendizaje que requiere y 

establece un fuerte componente proactivo y autónomo. 

 

Figura 1: Tridimensional de los objetivos de aprendizaje 
(elaboración propia) 

En este sentido el Modelo apunta a una tridimensionalidad de los 

objetivos de aprendizajes, necesarios para consolidar un proceso 

de aprendizaje efectivo con un eje práctico y actitudinal. El 

concepto de aprendizaje para el modelo propuesto es 

“Conocimiento Aplicado”, es decir sólo se logra el aprendizaje si 

el estudiante aplica en un proceso activo conceptos, habilidades y 

actitudes. Sin este énfasis tridimensional, el proceso de 

aprendizaje queda remitido a sólo un discurso intencional sin un 

fin en la praxis.. 

5.2 El modelo en la Plataforma 
El modelo funciona a partir de la estructuración técnica de una 

plataforma virtual alojada en un Learning Management System 

(LMS), el cual ha sido organizado en función de una iconografía 

intuitiva, de fácil navegación para todo tipo de usuarios. De esta 

manera es posible acceder a este entorno desde diversos 

dispositivos (PC, tablet o smarthphone). Los iconos dispuestos, 

permiten al usuario ingresar a los contenidos y herramientas de 

trabajo para la elaboración de sus productos o acciones de 

aprendizaje, junto con otros elementos de orientación para seguir 

la secuencia de diseño instruccional elaborada en la arquitectura 

original del curso.  

 

La posibilidad de incrustar iconos propios, ha permitido el 

desarrollo de interfaces no estandarizadas, con una identidad 

alusiva a la temática u objetivo de aprendizaje que presenta el 

curso. Para tales fines se establecen criterios metafóricos de 

organización espacial de los recursos de aprendizaje de tal forma 

de potenciar visualmente la construcción de conocimiento en un 

entorno virtual pertinente no tan sólo en sus posibilidades 

técnicas, sino también en su apariencia, generando connotaciones 

y hablando por si sola del tema de aprendizaje que enmarca a un 

curso.  

Los elementos permanentes son el primer espacio de interface, en 

un espacio transversal al curso, están disponibles durante toda la 

ejecución de la experiencia formativa. Obedecen a diferentes 

propósitos y presentan distintas funcionalidades para tutores y 

participantes. La necesidad de contar en el EVA con espacios 

permanentes disponibles durante todo el curso, sugieren contar 

con el programa, la guía del curso, la tutoría privada y grupal y un 

espacio de comunicación social para el grupo. Elementos 

permanentes considera los foros: orientaciones, social y dudas, el 

programa del curso, un vídeo que presenta el curso protagonizado 

por el profesor, y la visión sintética que muestra la ruta de 

aprendizaje. 

 
Figura 2: Elementos permanentes (elaboración propia) 

Estos espacios pueden complementarse con otros aspectos que 

resulten de utilidad para el propósito del espacio virtual como: 

Chat, que los estudiantes puedan usar de acuerdo a sus 

propósitos; Biblioteca general, entendida como un espacio que dé 

acceso a todos los materiales del curso, Cuestionarios, de 

diagnóstico y/o evaluación de la experiencia formativa, entre 

otros. 

5.3 Módulo 
Este espacio contiene la estructura de la unidad, siendo la 

actividad el elemento central. Se organizan diferentes aspectos 

que cubren diferentes necesidades en el desarrollo de la unidad, 

pero relacionados entre sí y funcionales a las actividades. La 

estructura de cada curso se genera en función de módulos 

conformados por actividades de aprendizaje, los cuales cada uno 

ofrece una organización en forma de red. [4,19,20] 
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Figura 3: Estructura de módulo (elaboración propia) 

Presentación: entrega una panorámica general de la unidad, sus 

objetivos, las actividades a realizar y el producto esperado, en el 

caso que corresponda, entregando al participante una visión del 

trabajo a desarrollar en la unidad. Adicionalmente se puede 

complementar con un vídeo protagonizado por el profesor del 

módulo. Contenidos: presenta los contenidos básicos de la 

unidad, es un material propio del curso de autoría del profesor o 

equipo pedagógico. El contenido es propuesto en la actividad a 

través de una instrucción que indica su lectura, revisión y/o 

análisis. Al final del contenido se señala las actividades asociadas 

 

Figura 4: Contenido de módulo (elaboración propia) 

Evaluación: contiene  el acceso a la evaluación asociada a cada 

actividad, las de carácter sumativo consideran acceso a los 

instrumentos de evaluación como pautas de cotejos, rubricas u 

otras. Biblioteca: presenta los materiales que se usan en la unidad 

tanto los obligatorios como los complementarios, permite acceder 

a los materiales en forma directa, fuera del contexto de la 

actividad. Herramientas: permite acceder a los espacios 

interactivos y participativos de la plataforma en los cuales el 

estudiante pondrá las reflexiones, productos o tareas asociados a 

las actividades.  

 

Figura 5: Herramientas del Módulo (elaboración propia) 

Las E-actividades: consideran los siguientes aspectos: Titulo, 

Descripción, Objetivos / Competencia, Tiempo, Actividades de 

apropiación, Evaluación y Actividades Complementarias. En 

donde las Actividades de apropiación  son un conjunto de 

actividades que debe realizar el participante, las cuales son 

obligatorias para el logro de los objetivos propuestos. Desde ellas 

se vincula al uso de recursos internos de la plataforma, (foro, 

wikis, glosarios, tareas, etc.), y los externos, (texto, video, imagen, 

audio, etc.); La  Evaluación detalla forma en que se evaluará la 

actividad; Mientras que las Actividades complementarias dan la 

posibilidad al estudiante de profundizar los contenidos tratados en 

la actividad de apropiación. 

 

Figura 6: Presentación de las e-actividades del módulo 
(elaboración propia) 

Las técnicas más acorde a los principios educativos del modelo y 

que se ven potenciadas por el trabajo en red son: Trabajo en 

parejas, Lluvia de ideas, Grupos de discusión, Simulaciones y 

juegos de rol, Estudio de Casos, Aprendizaje basado en 

problemas, Investigación Social, entre  otras [16]. 

 

Figura 7: Actividad  de módulo (elaboración propia) 

En las E-actividades se pueden realizar acciones como: construir 

documentos o tablas de análisis colaborativas, construcción de 

mapas conceptuales individuales o grupales, elaboración de 

presentaciones, generación de infografías, diseño de vídeos, etc, 

Usando las herramientas de la plataforma se puede solicitar 

construir una base de datos colaborativa comentando los registros 

de los compañeros, un glosario, taller para lo coevalaución, web 

quest para proyectos de investigación, los foros para el debate, 

construcción colaborativa a través de la wiki, entre otros.  

6. CONCLUSIONES 
EL modelo propuesto de e-Learning responde a una comprensión 

del aprendizaje en red que no posiciona al estudiante en un solo 

ambiente virtual como única fuente de conocimiento. En 

coherencia con visiones conceptuales asociadas a la noción de 

eLearning 2.0, este modelo se abre a fuentes de la web social, 

externas al LMS y aporta a la construcción de un EVA que 

asumen corrientes conectivistas del aprendizaje, en donde se 

recurre a nodos externos de información alojados en plataformas 

participativas abiertas, y a su vez, hace suya la didáctica implícita 

o explícita que  encierra recurrir a estas aplicaciones web para el 

desarrollo de productos de aprendizaje por parte del estudiante.  

 

El diseño e implementación de un EVA orientado por E-

actividades centrado en el alumno, ofrece una instancia para 

renovar las prácticas docentes, invita a reflexionar respecto de la 

forma de concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje y el rol 
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que en este proceso juegan los estudiantes, los profesores, las 

tecnologías  y los materiales. La incorporación de un EVA, no 

garantiza la innovación ni la mejora de la calidad de la enseñanza, 

es necesario modificar los modelos pedagógicos, colocar al 

estudiante al centro del proceso, lo que nos lleva a ubicar las E-

actividades al centro del diseño pedagógico e incorporar 

metodologías activas y aprovechar el conectivismo que nos 

ofrecen las herramientas TIC. 

El reto del docente es aprovechar una característica esencial del 

EVA, la potencialidad para la generación de espacios de 

comunicación e interacción no presencial y asincrónica entre sus 

miembros, siendo las E-actividades el detonador que permita 

motivar a su comunidad a compartir, construir y gestar 

colaborativamente, logrando el desarrollo del aprendizaje  social y 

por de ende un enriquecimiento del autoaprendizaje, además de  

concientizar y evidenciar la trascendencia de la sociabilidad a 

través de la red. 

Diseñar e implementar un EVA centrado en el estudiante y en las 

E-actividades, es un gran desafío, requiere tiempo y esfuerzo, 

permite acercar al alumno a la  interactividad, comunicativa y 

multimedial en la cual se desenvuelven fuera de las fronteras del 

aula. Por otra parte permite  al docente incorporar nuevas 

estrategias metodológicas mejorando la experiencia de 

aprendizaje. Finalmente hace de un EVA una herramienta útil 

para la actualización de la educación poniéndola en mayor 

sintonía con las demandas de la  sociedad del conocimiento, que 

busca que los estudiantes en formación desarrollen competencias 

asociadas a la búsqueda y organización de la información para 

resolver problemas, trabajar colaborativamente, producir y 

compartir productos a través de las redes. 
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ABSTRACT 
The media, marketing, web sites, art and multiple entities created 

by humans and even nature itself, are full of content, word 

definitions in these contexts that raised and on which lights 

should be. What is content? How is it classified? What makes 

interactive content? Which interactive content are posted in the 

literature? These are some questions that arise and respond in this 

article, and as part of a research project in development that will 

allow structuring, design and evaluate interactive content from 

agile practices. 

RESUMEN 
Los medios de comunicación, el marketing, los sitios web, el arte 

y múltiples  entidades creadas por los humanos e incluso la 

naturaleza misma, están llenas de contenido, palabra que ha 

suscitado definiciones  en dichos contextos y sobre la cual se 

deben hacer claridades. ¿Qué es un contenido? ¿Cómo se 

clasifica? ¿Qué hace interactivo a un contenido? ¿Cuáles 

contenidos interactivos se publican en la literatura? Son algunos 

interrogantes que se plantean y responden en este documento, y 

que forman parte de un trabajo de investigación en desarrollo que 

permitirá estructurar, diseñar y evaluar contenidos interactivos a 

partir de prácticas ágiles. 

Categories and Subject Descriptors 
D.2.6 [Programming environments]: Interactive environments 

D.4.7 [Organization and Design]: Interactive systems  

General Terms 
Measurement, Performance, Design, Reliability, Experimentation, 

Human Factors. 

Keywords 
Content, Interactive content, Interactivity, levels of interactivity. 

1. INTRODUCCIÓN 
Este trabajo es producto de una investigación en curso realizada 

por los autores, quienes se encuentran vinculados a tres 

instituciones de educación superior de Medellín, Colombia. El 

objetivo de dicha investigación está centrado en estructurar, 

diseñar y evaluar contenidos interactivos a partir de prácticas 

ágiles, por lo cual es importante desde las etapas iniciales de la 

investigación, definir una categorización de los contenidos 

interactivos. 

Antes de discernir sobre el significado de “contenido interactivo”, 

conviene hacer claridad sobre los términos “contenido” e  

“interactividad”, ambas locuciones de origen latino. El primero, 

literalmente es la materia incluida en el interior de un espacio; el 

segundo es un derivado de la palabra “interacción” y significa que 

actúa entre dos o más cosas. Ambos términos conllevan un valor 

agregado cuando se utilizan en ambientes relacionados con las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

La palabra contenido conlleva múltiples significados según el 

contexto en el que se emplee, razón por la cual es difícil definirlo 

con precisión. Por ejemplo, en términos del comportamiento, un 

ser humano está contenido cuando se comporta con moderación o 

templanza; en lingüística es el argumento o asunto sobre el que se 

habla o escribe; en artes el contenido de una obra es lo que 

expresa su autor en la escultura, pintura o partitura, que puede 

suscitar múltiples interpretaciones entre el público que la 

contempla. En términos del argot popular, contenido suele 

utilizarse para nombrar  al producto que se encuentra en un 

envase o recipiente; otro significado aparece en la dualidad 

forma/contenido, entendiendo forma como el modo de presentar o 

difundir un mensaje y contenido como el mensaje en sí mismo. 

La interactividad conlleva interacción, entendida como la acción 

que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, agentes, 

fuerzas o funciones, y en términos informáticos, la interactividad 

permite una interacción, a modo de diálogo, entre el ordenador y 

el usuario. 

La estructura del presente artículo es la siguiente: en la sección 2 

se reseñan los trabajos previos relacionados con el estudio de los 

términos contenido, interactividad y con los contenidos 

interactivos; en la sección 3 se resume la metodología empleada 

para una definición sólida de contenido interactivo; en la sección 

4 se exponen los resultados a partir de las respuestas a las 

preguntas de investigación; finalmente, en la sección 5 se 

presentan las conclusiones. 

2. TRABAJOS RELACIONADOS  
Son varios los trabajos relacionados los términos contenido e 

interactividad y en menor número con los contenidos interactivos. 

Sobre interactividad, Angelo y Cross describieron 186 técnicas 

interactivas agrupadas en 19 tipos, que incluyen acciones del 

instructor y de los estudiantes, redes sociales y juegos e 

interacción en línea, entre otros [2]. Haddish plantea que  el e-

learning es un componente vital para expandir los límites 

educativos, mediante el  desarrollo de contenidos realistas e 

inmersivos [15]. Hakkila & Posti, exploran la interacción con el 

contenido en el contexto de los cines 3D mediante un teléfono 

móvil [16]. Jang et al,  describen un sistema de edición para 

música interactiva usando el estándar MPEG-A IM AF (Formato 

de Solicitud de Música Interactiva), que proporciona una 

interactividad al usuario con los contenidos de musicales, donde 

el usuario puede recomponer el contenido de la música según su 

preferencia [17]. Kaneko et al, proponen un marco de dispositivo 
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de interfaz humana para aplicaciones interactivas, incluyendo 

contenidos educativos en entornos ubicuos, mediante el uso 

combinado del marco WebIB (sistema de desarrollo de software 

para los contenidos Web 3D que se ejecutan en Internet y TV 

Digital) [20]. Mavridis presenta un decálogo de aspectos a los 

cuales denomina “desiderata”, para la comunicación interactiva 

humano – robot, cubriendo aspectos verbales y no verbales [25]. 

Sobre contenidos interactivos, Bekkari et al proponen una 

arquitectura de software en el contexto de la cartografía 

geográfica, para la creación dinámica de objetos visuales en 

aplicaciones para Internet con contenidos interactivos [5]. Cheong 

et al, presentan un software reproductor de contenido interactivo 

bidireccional para difusión de multimedia digital terrestre, que 

contiene un sistema de edición equipado con una potente interfaz 

gráfica para crear y editar contenido interactivo [8, 9]; Ferretti & 

Roccetti, proponen una nueva técnica para la codificación 

automática de contenido Web sobre Televisión Digital Interactiva 

-IDTV, sistema que incluye una aplicación cliente para navegar 

por el contenido codificado en un televisor mediante el control 

remoto [12]. Jensen propone un conjunto de nuevas formas o 

categorizaciones de ITV [18]. Flotyńsky  & Walczak plantean 

nuevos microformatos y esquemas de microdatos, que permiten 

una descripción básica de objetos multimedia para crear 

contenidos 3D interactivos enfocados a la web [13]. Joung et al, 

describen las herramientas XMT que pueden generar, manipular y 

traducir un documento XML para la radiodifusión interactiva, e 

introducen un sistema de edición basado en las herramientas 

XMT proporcionadas [19]. Karahocaa et al, desarrollan un 

contenido interactivo para estudiantes matriculados en el curso 

"Fundamentos de la tecnología de la información" en una escuela 

de secundaria de Estambul, Turquía [21]. Kim et al,  presentan un 

sistema de edición, para producir programas de difusión 

interactiva basada en el contenido mediante el uso de las 

tecnologías MPEG – 4 [22]. Son muchos los trabajos 

relacionados con la temática de contenidos que aportan de una u 

otra manera a la categorización de los contenidos interactivos. 

3. METODOLOGÍA 
La estrategia para identificar los estudios e informes que permitan 

una revisión a la categorización de los contenidos interactivos, 

conlleva una revisión sistemática a la literatura dividida en tres 

fases: (1) Planificación, (2) Realización y (3) Documentación 

[34], que a su vez se dividen en una combinación de otros 

procedimientos más simples. 

En este estudio se aplicó lo propuesto en [30] y [34], donde se 

establece la revisión fiable de la literatura mediante un protocolo 

inicial en el que se estructura la metodología de la investigación, 

que consta de cinco etapas:  

a) Definir el área temática: Niveles de interactividad desde 

diferentes puntos de vista.  

b) Definir las preguntas de investigación: 1) ¿Qué se entiende 

por “contenido” en general?, 2) ¿Se puede diferenciar entre 

diferentes tipos de contenido?, 3) ¿Qué se entiende por 

interactividad?, 4) ¿Existen grados de interactividad?, 5) 

¿Qué se entiende por “contenido interactivo”? y 6) ¿Cuáles 

son los contenidos interactivos que se publican en la 

literatura?  

c) Definir el proceso de búsqueda: Términos de búsqueda 

(Interactividad, interactivity, contenidos interactivos,  

interactive content, escalas de interactividad, scales 

interactivity, recursos multimedia multimedia resources) y 

Bases de datos (IEEExplore, ACM Digital Library, 

ScienceDirect, Elsevier, SpringerLink, Scopus, Web of 

Science, DOAJ, CiteSeerX). 

d) Definir los criterios de inclusión y exclusión: Para incluir un 

artículo en el análisis debe haber sido revisado por pares, 

estar disponible en línea, escrito en inglés o español, e 

informar sobre  la definición de interactividad o los niveles 

de interactividad. Los documentos fueron clasificados 

siguiendo un enfoque de tres pasos: 1) mediante la lectura 

del título y el resumen; 2) se excluyeron todos los 

documentos que no coincidían claramente con los criterios 

expuestos; 3) los otros fueron analizados con mayor cuidado 

e involucrando la valoración de la calidad. 

e) Definir la valoración de la calidad: Se realizó una búsqueda 

de artículos, libros, reportes técnicos, experiencias, y 

trabajos empíricos, teóricos y experimentales que hubieran 

pasado por una revisión de pares Otros criterios para validar 

la calidad fueron: Calidad de la fuente (factor de impacto), 

Resultados verificables, Nivel de aceptación, Trayectoria del 

autor, Verificación de la aplicación y Relevancia del trabajo 

de acuerdo con las citaciones. 

4. RESULTADOS  
Las respuestas a las diferentes preguntas de investigación fueron 

las siguientes:  

4.1 En general, ¿qué se entiende por 
contenido?  

El término contenido tuvo origen en el marketing, y se expandió 

en la sociedad como algo omnipresente, porque se encuentra en 

todos los medios de comunicación. Como se indicó en la 

introducción, “contenido” es la información que contiene una 

obra (como un libro o una escultura), una publicación (noticia en 

un diario, cartel de invitación a un concierto) o un mensaje 

(telefónico, de correo electrónico). En la producción y 

publicación de medios, el contenido es la información y las 

experiencias que proporcionan valor para un usuario final o un 

público objetivo [26]. El contenido es algo que se va a difundir a 

través de algún medio, como el habla, la escritura, o cualquiera de 

las diferentes artes y tecnologías [1]. 

Para el desarrollo de la investigación en curso a cargo de los 

autores del presente artículo, que pretende estructurar, diseñar y 

evaluar contenidos interactivos a partir de prácticas ágiles, se 

propone la siguiente definición que abarca en gran medida los 

diferentes significados hasta el momento expuestos: Contenido es 

la información presentada con un propósito específico a un 

público objetivo, a través de un medio y representado de una 

determinada forma. Los términos que componen esta definición 

son: información, propósito, público objetivo, medio y forma, 

descritos de la siguiente manera: 

• Información. ¿Qué se quiere comunicar al público objetivo? 

La información son las ideas se van a comunicar al público 

objetivo, además de los detalles clave que apoyan esas ideas, 

como evidencias, explicaciones y ejemplos.  

• Propósito. ¿Qué debe pensar, hacer o sentir el público 

objetivo? El contenido es más exitoso cuando se diseña para 

lograr un objetivo específico.  
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• Público objetivo. ¿Quién es el consumidor al que se quiere 

presentar el contenido? Con frecuencia, se crea contenido sin 

examinar y comprender a fondo el público objetivo. Por eso 

hay que identificar explícitamente a las personas que se desea 

alcanzar, sus preocupaciones e inquietudes.  

• Medio. ¿Cómo se va a entregar el contenido al público 

objetivo? Al tener un buen conocimiento del público objetivo, 

lo conveniente es comenzar a explorar todos los medios que 

sintoniza.  

• Forma. ¿Cómo se representará el contenido en su estado final? 

Con el medio o los medios seleccionados, se elige el tipo y la 

forma más óptimos para representar el contenido.  

4.2 ¿Se pueden establecer diferentes tipos de 
contenido?  

Es importante y necesario profundizar sobre los tipos de 

contenidos que se pueden encontrar y cómo clasificarlos. En este 

sentido, existen varios enfoques: 1) Contenidos enfocados a 

Internet; 2) Contenidos según el marketing digital; 3) Contenidos 

según el Modelo de Puntos de Contacto; 4) Contenidos por el 

sentimiento que genera en las personas; y 5) Contenidos 

educativos. 

4.2.1 Contenidos enfocados a Internet  
Se identifican dos tipos de contenido enfocados a Internet: general 

y concreta. La clasificación general cataloga los contenidos como 

producto, proceso o cultura: 

• Contenido como Producto: Se refiere a una pieza concreta 

generada, como un artículo para la web o un vídeo para 

YouTube. Es el resultado del trabajo como redactor, editor, o 

gestor de contenidos. 

• Contenido como Proceso: Es una forma más amplia de ver el 

contenido, pues se entiende como un proceso productivo 

donde intervienen otros factores: preparar los contenidos para 

posicionarlos de manera adecuada en buscadores, elaborar un 

plan de difusión en redes y tener un protocolo de 

mantenimiento. 

• Contenido como Cultura: Es la visión más global, donde se 

tiene conciencia sobre el contenido como eje de toda 

actividad. Facebook es un buen ejemplo de ello. Su foco 

como empresa se basa en mejorar día a día el acceso al 

contenido, facilitar su difusión y mostrarlo de la mejor manera 

posible, aunque los contenidos sean generados por los 

usuarios. 

La clasificación concreta de contenidos enfocados a Internet, se 

establece en función de cómo se crean, su formato y plataforma de 

publicación: 

1) Contenido según su forma de creación: puede tratarse de 

contenido editorial, contenido que genera el propio 

usuario y contenido que se genera de forma automatizada. 

• Contenido según su formato: Texto, imagen, vídeo, podcast, 

juego, aplicaciones, presentaciones, visualizaciones 

interactivas, etc. 

• Contenido según la plataforma de publicación: Portales web, 

redes  sociales, correo electrónico, mensajería instantánea, 

entre otros. 

4.2.2 Contenidos en el marketing digital 
En marketing o mercadotecnia, los contenidos se clasifican desde 

dos enfoques, el primero convencional y el segundo debido al  

Modelo de Puntos de Contacto (Touch Points Model). 

4.2.2.1 Contenidos convencionales en el marketing 
Esta categorización se describe en la Tabla 1, e incluye contenidos 

por intención, formato, resultado, autoría, derechos, utilización y 

por valor temporal.  

Tabla 1. Tipos de contenidos según la mercadotecnia 

Tipo  Descripción 

Por 
intención 

Transmite los valores de una marca, 
comunica los productos y experiencias 
de los consumidores. 

Por 
formato 

Imagen, texto, audio, audiovisual, 
hipertexto y formatos interactivos. 

Por 
resultado 

El contenido se crea para lograr un 
efecto o resultado en el receptor del 
mensaje: 
Informar, entretener, participar, inspirar. 

Por autoría 

Se clasifica como Propia, en Colaboración 
de un tercero, de Repercusión cuando se 
inscribe en un medio de comunicación, y  
Ganada como un consumidor (Contenido 
Generado por el Usuario).  

Por 
derecho 

Los contenidos tienen derechos que 
pueden cederse de forma temporal o 
permanente, y también se pueden 
restringir a través de licencias Creative 
Commons. 

Por 
utilización 

Todos los que gestionan contenidos 
tienen un depósito donde guardan 
contenidos para poder garantizar una 
publicación más regular. También se 
reconoce la importancia de reciclar 
contenidos y de crearlos de manera 
continua. 

Por su 
valor 

temporal 

Hay contenidos síncronos (que tienen 
más valor vivirlos en directo) y 
contenidos asíncronos (que tienen el 
mismo valor independientemente de 
cuando se vean). Tener clara esta 
clasificación es importante para un 
medio como las redes sociales. 

 
Esta clasificación no incluye el Contenido Inteligente, el cual 

depende de cada intencionalidad o propósito y está personalizado 

hacia las características del visitante que lo consume, creando 

mayor compromiso a los visitantes del sitio web y clientes 

potenciales. Una definición ampliamente aceptada para Contenido 

Inteligente fue planteada por Ann Rockley: es el contenido 

estructuralmente rico y semánticamente categorizado y por lo 

tanto automáticamente reconocible, reutilizable, reconfigurable y 

adaptable [32]. 
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4.2.2.2 Contenidos según el Modelo de Puntos de 

Contacto 
El Modelo de Puntos de Contacto (Touch Points Model) aporta 

una categorización para los contenidos de marca, donde se 

identifica al contenido como creado, enlazado, en medios y de los 

consumidores: 

• Contenido Creado: Las marcas crean su propio contenido. 

Aquí lo primordial es crear teniendo en cuenta el territorio 

para aportarle valor; no se trata poner un logo a un contenido 

que ya existe. 

• Contenido Enlazado: Enlazar no es delito, es una de las 

características fundamentales de Internet. El contenido del 

propio territorio se enlaza con otros temas de interés. Por 

ejemplo, hay personas que en twitter han construido grandes 

reputaciones como expertos en temas concretos gracias a una 

buena selección de enlaces. 

• Contenido en Medios: Se trata de menciones, noticias o 

reportajes no pagados sobre una marca, que las agencias de 

relaciones públicas hacen llegar a los medios de 

comunicación. Es cierto que una gran parte de estas 

publicaciones son fruto de las necesidades económicas de los 

medios. 

• Contenido de los Consumidores: Internet es un excelente 

medio de comunicación para los consumidores. Los 

contenidos creados sobre marcas por los usuarios de Internet 

pueden ser generados por incentivos implícitos (cuando una 

marca hace cosas interesantes, la gente hablará de ella) o 

explícitos (las marcas “pagan” por ellos). 

4.2.3 Contenidos educativos 

4.2.3.1 Contenidos educativos estándar, no digitales 
Los contenidos educativos no digitales tienen un soporte tangible 

como los libros, los documentos impresos, el cine y la TV; en 

general, incluyen todo material destinado al aprendizaje 

prescindiendo del uso de la computadora y de las TIC. 

En este punto, vale resaltar al libro de texto como el emisor de 

contenido no interactivo por excelencia, y a la biblioteca como el 

lugar que potencializa el aprendizaje en las instituciones 

educativas del mundo en todos sus niveles. Cuando se construye 

la biblioteca física en el hogar, puede constituirse en un lugar 

selecto para la creatividad.  Muchas de las bibliotecas actuales son 

híbridas, porque combinan los servicios tradicionales colecciones 

bibliográficas, hemerotecas y videotecas, con los servicios propios 

de las bibliotecas electrónicas, digitales y virtuales. 

4.2.3.2 Contenidos educativos digitales 
Los contenidos educativos digitales se encuentran inmersos en 

recursos como Objetos de Aprendizaje, cuya lectura o 

visualización  requiere de un computador, un dispositivo móvil o 

una conexión a Internet. 

El aprendizaje a través de TIC, denominado e-learning, conlleva 

tres elementos: 1) los sistemas de comunicación, que pueden ser 

síncronos o asíncronos, 2) las plataformas de e-learning instaladas 

en el servidor y 3) los contenidos o materiales de aprendizaje que 

se ponen a disposición de los estudiantes [6]. Estos últimos, se 

alojan en bibliotecas digitales como una colección de objetos o 

recursos entre los que se incluyen libros,  periódicos y revistas, y 

objetos multimedia en múltiples formatos [31]. 

Debido a su dinámica, resulta difícil establecer criterios para la 

clasificación de los recursos en una biblioteca digital [24]; por 

ejemplo, las colecciones de hipertexto difícilmente pueden ser 

colegidos porque constituyen referentes onerosos; tampoco 

pueden ser determinados debido a su naturaleza mutable. 

4.2.4 Clasificación del contenido según el 

sentimiento que genera en las personas 
Esta clasificación parte de una guía esencial que incluye 21 tipos 

de contenido para una empresa comercializadora, publicada por 

Aughtmon en el Instituto de Mercadeo de Contenidos [4]. 

La guía es aplicable a contenidos en cualquier contexto y formato, 

y se podría afirmar que incluye a todas los demás tipos de 

clasificación, por cuanto se enfoca al sentimiento o emoción que 

genera en el destinatario. La Tabla 2 resume la guía, donde se 

observa que un contenido puede generar multiplicidad de 

acciones que conllevan sentimientos anhelados por todos. 

Tabla 2. Descripción de los 21 tipos de contenido 

Contenido que Sentimiento 

Nos recuerda: 

1) que la vida es corta. 

2) que los sueños pueden hacerse realidad. 

3) que somos importantes. 

4) los "principios" ignorados u olvidados. 

5) que somos “uno de los mejores en su 

tipo” y nos anima a vivir eso. 

6) que hay más. 

Nos da: 
7) fe para creer en cosas más grandes. 

8) un punto de vista fresco, incluso sobre 

cosas comunes. 

Nos hace: 9) reír o sonreír. 

10) llorar (lágrimas de alegría o tristeza). 

Tiene 11) giros inesperados. 

Nos cuenta 12) una historia. 

Nos lleva 13) a lo largo de un viaje. 

Nos inspira 14) a la acción. 

Revela 15) secretos. 

Nos sorprende 16) … (en algo) 

Nos anima 17) a nunca darse por vencido. 

Confirma 18) nuestras hipótesis. 

Desafía 19) nuestras hipótesis. 

Educa 20) y a la vez nos entretiene. 

Indica derrota 21) de David a Goliat. 

4.3 ¿Qué se entiende por interactividad? 
La primera alusión  al término “interactividad” se realizó en un 

artículo publicado en 1832 por I. Taylor en el Saturday Evening 

Post, en el cual se aludía a la “interacción entre el lector y el 

escritor”. Interactividad es una palabra empleada en forma 

trasversal en muchas áreas del conocimiento, como el periodismo, 

la aeronáutica, los sistemas informáticos, el marketing, la 

televisión, los juegos y la museología. Este término adquiere 

notoriedad a partir de la década de 1980 con la divulgación y 

expansión de las tecnologías de la información y la comunicación.  

En este trabajo se asumirá la definición de Aparici & Silva [3], 

donde el concepto de interactividad implica: a) Intervención por 

parte del usuario sobre el contenido. b) Transformación del 

espectador en actor. c) Diálogo individualizado con los servicios 
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conectados. d) Acciones recíprocas en modo dialógico con los 

usuarios, o en tiempo real con los aparatos (cada uno de los 

comunicadores responde al otro o a los otros). 

4.4 ¿Existen grados de interactividad? 
Según Bretz & Schmidbauer, existen tres grados de interactividad: 

auténtica, media y simulada [7]; Moore también define tres pero 

con diferentes nominaciones: implícita, explicita y de enunciado 

independiente [26]. Sin embargo, en este trabajo se asume la 

clasificación dada  por el Departamento de Defensa de Estados 

Unidos y publicada por Schwier & Misanchuk, que establece 

cuatro niveles de interactividad: pasiva, limitada, compleja y en 

tiempo real [29], descritos de la siguiente manera:  

• Nivel I (Pasivo): El usuario  actúa como un simple receptor de 

información. Puede leer texto en la pantalla, así como ver 

gráficos o imágenes. Logra interactuar simplemente usando 

los botones de navegación para desplazarse hacia adelante o 

hacia atrás a través del programa, o puede navegar por los 

vínculos del hipertexto. 

• Nivel II (Interacción limitada): El usuario puede dar 

respuestas simples según las indicaciones de la  instrucción. 

• Nivel III (Interacción Compleja): El usuario  realiza múltiples 

acciones como respuestas a las instrucciones.  Se posibilita la 

entrada de  cuadros de texto y la manipulación de objetos 

gráficos para probar la evaluación de la información 

presentada. 

• Nivel IV (Interacción en tiempo real): El usuario  participa en 

una simulación que refleja exactamente la situación de 

trabajo. 

4.5 ¿Qué se entiende por contenido 
interactivo? 

Un contenido interactivo ofrece información personalizable en 

función de las necesidades y exigencias de los usuarios [23], y 

conlleva las siguientes características que aumentan los niveles 

cognitivos o posibilidades de aprendizaje y comprensión de los 

usuarios: 

• El flujo de información en múltiples sentidos (información en 

varias direcciones). 

• El rol activo del usuario en la selección de la información 

requerida. 

• Una interfaz enriquecida con elementos multimedia que 

mejora el nivel de comunicación. 

Para que la información final sea de calidad, práctica y 

transparente, un departamento de contenidos interactivos debe 

ofrecer una gama de servicios añadidos tales como:  

• Búsqueda, clasificación y digitalización de la información. 

• Documentación y referencias para proyectos. 

• Mantenimiento y actualización de contenidos. 

• Traducción. 

Estos servicios se deben conjugar con características esenciales 

que le aporten calidad a los contenidos interactivos: actualidad, 

profundidad, originalidad y fiabilidad. 

4.6 ¿Cuáles son los contenidos interactivos 
que se publican en la literatura? 

Son múltiples los contenidos interactivos que se publican en la 

literatura según lo especifican varios autores [14, 28, 33]. Los 

principales incluyen el Periodismo (prensa en línea), Educación 

virtual, Educación con entornos ubicuos, Marketing, 

Entretenimiento, Reconocimiento de patrones, Aprendizaje 

automático, Multimedia digital terrestre, TV digital interactiva, 

Cine 3d interactivo, Música interactiva, Comunicación humano-

computador y Robótica. 

5. CONCLUSIONES 
Existen varias acepciones para la palabra contenido; en este 

trabajo se propone una definición que conlleva los conceptos de 

información, propósito, público objetivo, medio y forma: 

“Contenido es la información presentada con un propósito 

específico a un público objetivo, a través de un medio y 

representado de una determinada forma”. 

Se encontraron varias de clasificación de contenidos: 
enfocados a Internet, según el marketing digita, según el 
Modelo de Puntos de Contacto y por el sentimiento que 
genera en las personas; esta última clasificación es genérica y 
carente de tecnicismos, por tanto la asumimos para trabajar 
en el proyecto. 

La interactividad transforma al espectador en actor, por 
cuanto intervenir sobre el contenido a través de acciones 

recíprocas en modo dialógico entre usuarios con los aparatos que 

intervengan. 

Pueden identificar varios niveles de interactividad, donde los más 

evidentes son cuatro: el nivel pasivo donde la interactividad es 

nula porque el usuario se limita a leer o a desplazarse hacia 

adelante o atrás por los botones de navegación; los niveles 

intermedios de interacción limitada y compleja le permite al 

usuario dar respuestas simples o múltiples según las indicaciones 

de la  instrucción; el nivel más profundo de interactividad 

conlleva interacción en tiempo real o inmersión en mundos de 

realidad virtual. 

Un contenido interactivo ofrece información personalizable en 

función de las necesidades y exigencias de los usuarios  y 

conlleva características que aumentan los niveles cognitivos y la 

comprensión de los usuarios. Además, para que la información 

final sea de calidad, práctica y transparente, un departamento de 

contenidos interactivos debe ofrecer una gama de servicios tales 

como búsqueda, clasificación y digitalización de la información, 

documentación y referencias para proyectos, mantenimiento, 

actualización de contenidos y traducción. 

Los contenidos interactivos se publican en áreas como el 

periodismo, educación, marketing, entretenimiento, comunicación 

humano-computador, robótica y cine y TV interactivos. 
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ABSTRACT 
This article aims to propose a Pedagogical Architecture (AP) to 

explore the awareness of the process of building solutions to a 

problem, through the exploitation of possible and necessary, 

according to Piaget's learning theory. This proposal involves the 

socialization of the solutions given by the students for each 

problems suggested in classes of Introduction to Computer 

Programming. Furthermore, it involves the development of 

computational resources to support: submission of the solutions 

students; history log of the activities developed by the student 

during the construction of each solution; comparison of the 

solutions students and others. 

RESUMO 
Este artigo tem como objetivo propor uma Arquitetura 

Pedagógica (AP) para explorar a tomada de consciência sobre o 

processo de construção de soluções para um problema, por meio 

da exploração dos possíveis e necessários, segundo a teoria de 

aprendizagem de Piaget. Esta proposta envolve a socialização das 

soluções programadas pelos estudantes na disciplina de 

Introdução à Programação para cada problema recomendado para 

a turma. Além disso, envolve o desenvolvimento de recursos 

computacionais de apoio para: envio das soluções dos alunos; 

registro do histórico das atividades desenvolvidas pelo aluno 

durante a construção de cada solução; comparação das soluções 

dos estudantes, entre outros. 

Keywords 
Pedagogical architecture, computer programming, teaching and 

learning, ICT, web.  

1. INTRODUÇÃO 
Mesmo que diante de muitos estudos a respeito da aprendizagem 

de programação, ela ainda continua sendo um grande desafio [5].  

O autor [2] explica que a abertura de novos possíveis sobre 

procedimentos, que corrigirão e complementarão os que os 

precederam, facilitará a escolha de meios que se aproximam de 

objetivos mais precisos e melhorada na sua formulação. 

De acordo com [2], Piaget apresenta que o “possível” constitui-se 

o produto de uma construção do sujeito em interação com as 

propriedades do objeto, inserindo-as em interpretações várias 

devido às atividades do sujeito, o que irá determinar, 

simultaneamente, a abertura de possíveis cada vez mais 

numerosos. 

A partir dos estudos de Piaget, [2] conclui que o papel dos 

possíveis e necessários nas construções estruturais diz respeito às 

interações entre as diferenciações e as integrações, sendo os 

possíveis fonte de abertura e os necessários fonte de fechamento. 

Ainda sobre a relação entre o necessário e o possível, [2] conclui 

que toda necessidade é originada de composições possíveis que 

ligam mesmo entre si tanto possibilidades como realidades 

atualizadas e que reciprocamente, com as co-necessidades, geram 

novas possibilidades. 

Os programas a serem construídos pelos aprendizes de 

programação admitem muitas possíveis soluções, porém cada uma 

delas possuem necessidades comuns. Quando um aprendiz 

constrói uma solução e se depara com as soluções dos colegas, ele 

pode exercitar uma reflexão sobre as alternativas possíveis e sobre 

as necessidades comuns a todas as soluções. 

Segundo [3], Arquiteturas Pedagógicas (AP) são definidas como 

“suportes estruturantes” para a aprendizagem, são configuradas 

pela confluência de diferentes componentes, enfatizando-se: a 

abordagem pedagógica, o software de apoio, a internet, e a 

concepção de tempo e espaço. Os autores [3] complementam AP 

como um conceito emergente para modelar o uso de tecnologias 

na mediação da aprendizagem, sendo que as tecnologias não 

devem ser limitantes do trabalho de professores e alunos. Para a 

construção de uma AP, definiremos AP como uma estrutura 

composta de: a) objetivo pedagógico que aponta qual a 

aprendizagem a ser viabilizada pela AP; b) atividades pedagógicas 

especialmente planejadas para atingir esse objetivo pedagógico; c) 

método pedagógico que estabelece como cada atividade 

pedagógica será desenvolvida e d) os recursos digitais 

cuidadosamente configurados para agilizar ou viabilizar o 

desenvolvimento das atividades planejadas. 

No intuito de apresentar uma nova abordagem ao desafio da 

aprendizagem de programação, baseamos nossas pesquisas nos 

resultados apresentados por Piaget, a respeito da aprendizagem de 

um sujeito. Para isso, a arquitetura pedagógica Socialização de 

Soluções, apresentada neste artigo, visa provocar no aprendiz o 

desequilíbrio e a perturbação ao se deparar com outras soluções, 

em decorrência das atividades de comparar, relacionar, reconstruir 

que o levem a abstrações reflexivas e generalizações. Segundo 

[4], o ponto de real progresso cognitivo é a reequilibração ou a 

superação do desequilíbrio, sendo esta equilibração o 

melhoramento da forma ou conduta precedente. 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 
Os resultados apresentados neste artigo são desdobramentos de 

uma pesquisa do LIEd/UFES. Alguns resultados anteriores dessa 

pesquisa são descritos em [5] e [6]. Essa pesquisa busca construir 

um ambiente de apoio à aprendizagem de programação suportada 

por arquiteturas pedagógicas. Entre as APs propostas estão: 1) 

Arquitetura pedagógica CSPL (Computer Supported 

Programming Learning – Computadores como suporte a 

aprendizagem de programação), construída tendo como base o uso 
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da MCP (Metodologia para Construção de Programas); 2) 

Arquitetura Pedagógica Programação em Pares; e 3) Arquitetura 

Pedagógica Recomendação de Exercícios. 

O MCP foi criado por [5], neste método o aluno é levado a 

especificar atividades realizadas nas etapas: 1) compreensão do 

problema; 2) planejamento de testes; 3) especificação da solução 

em linguagem natural; 4) codificação do programa; e 5) testes da 

solução construída com base no planejamento da etapa 2 e a 

avaliação do processo como um todo. 

A abordagem da Arquitetura Pedagógica em Pares tem como 

objetivo explorar a aprendizagem de programação formando 

duplas entre os alunos para construção de programas. A 

Arquitetura Pedagógica de Recomendação de Exercícios tem 

como objetivo facilitar a aprendizagem do aluno por meio de 

recomendação de exercícios de acordo com o perfil individual de 

cada aluno. Em ambas as arquiteturas, a primeira arquitetura 

pedagógica CSPL é utilizada para a construção das soluções. 

Da pesquisa antecessor surgiu o protótipo AAP – Ambiente de 

Aprendizagem de Programação de Computadores – a fim de 

avaliar suportes computacionais que atendessem as arquiteturas 

pedagógicas propostas. Uma nova versão do AAP é fruto da nova 

pesquisa com o objetivo de implantar melhorias computacionais 

para o uso das arquiteturas propostas anteriormente. As melhorias 

visão facilitar a recuperação de informações, a implementação de 

novas funcionalidades, e a suportar novas arquiteturas 

pedagógicas, uma delas a geradora deste artigo, a arquitetura 

pedagógica para a Socialização de Soluções.  

3. ARQUITETURA PEDAGÓGICA 
SOCIALIZAÇÃO DE SOLUÇÕES 
O autor [1] propõe o conceito de Arquiteturas Pedagógicas 

sustentas em três componentes: 1) Concepção pedagógica forte; 2) 

Sistematização metodológica buscando proporcionar às estudantes 

atividades intelectuais interessantes; e 3). Suporte telemático de 

apoio ao processo. 

A concepção pedagógica, ou o objetivo pedagógico que norteia a 

Arquitetura pedagógica para Socialização das Soluções é explorar 

os possíveis e necessários do aluno frente a visita de diferentes 

soluções elaboradas por seus colegas. 

São as estratégias pedagógicas como sistematização metodológica 

desta arquitetura: 1) O professor propor para os alunos problemas 

de programação em uma lista de exercícios; 2) O aluno elaborar 

sua solução individual seguindo a Metodologia para Construção 

de Programas; 3) Após os alunos enviarem suas soluções, o 

professor disponibilizará as soluções recebidas; 4) Os alunos 

acessam a socialização dos exercícios, as revisam, realizam testes 

e podem inserir comentários nas soluções dos colegas; e 5) O 

professor escolhe se os alunos que não conseguiram desenvolver 

uma solução poderão visitar as soluções socializadas, testá-las, 

comentá-las e, posteriormente, elaborar sua própria solução. 

Para esta arquitetura pedagógica, os recursos computacionais são: 

construtor e distribuidor de tarefas propostas pelos professores; 

visualizador de listas de exercícios propostos pelo professor; 

ferramentas para construção, envio das soluções e testes 

elaborados seguindo a MCP; um agente avaliador e comparador 

de soluções recebidas pelos alunos; ferramentas de controle para o 

professor sobre as soluções enviadas pelos alunos; e um mural 

para exposição das soluções com possibilidade de guardar 

comentários de outros alunos visitantes para cada solução. 

4. AAP – AMBIENTE DE 
APRENDIZAGEM PARA PROGRAMAÇÃO 
O Ambiente de aprendizagem para Programação APP é um 

protótipo em desenvolvimento para o suporte das atividades de 

uma disciplina de programação, e ao mesmo tempo está em fase 

de testes em uma turma de um Curso de Graduação de Engenharia 

da Computação de uma Instituição Federal de Ensino com o 

objetivo de coletar dados que possam validar as aplicabilidades 

das arquiteturas pedagógicas em que esta pesquisa se baseia.  

A figura 1, apresenta a tela inicial de um usuário ao acessar o 

ambiente online com uma conta de professor. 

 

Figura 1 – Tela inicial do AAP. 

Os recursos computacionais previstos na arquitetura pedagógica 

que podem ser acessados a partir da tela inicial, são: 1) construção 

de novos exercícios; 2) construção e envio de uma nova lista de 

exercícios; 3) controle sobre exercícios e listas de exercícios; e 4) 

Listagem organizada das listas de exercícios disponíveis para 

envio de soluções; sendo este último recurso o único apresentado 

para o usuário que efetuou login com uma conta de aluno. 

 

Figura 2 – Exercícios de uma lista de exercícios. 

Ao acessar uma lista de exercício são listados os exercícios 

daquela lista, como apresentado na Figura 2 – Exercícios de uma 

lista de exercícios, e a partir desta tela o aluno poderá acessar a 

tela para construção de soluções de cada exercício, e ou, acessar a 

socialização das soluções de cada exercício. 
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Figura 3 – Socialização das soluções enviadas pelos alunos. 

A figura 3, apresenta o “mural” das socializações enviadas pelos 

alunos, nela é mostrada as soluções enviadas por cada aluno, e em 

cada solução contém a codificação do aluno, um link para o 

relatório completa da solução e um campo que possibilita ao 

professor e aprendizes inserirem comentários em cada solução 

após analisarem o código do colega, e assim, podendo tirar 

dúvidas e levantar questões a respeito da eficiência e ou 

problemas da solução do colega. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Em uma primeira iniciativa de uso e teste do APP, o ambiente foi 

apresentado para os alunos para que pudessem explorá-lo, 

primeiramente o recurso de construção e envio de soluções 

seguindo a Metodologia de Construção de Programas, 

metodologia esta que foi utilizada desde o início da disciplina 

com uso de outros recursos simples, como, por exemplo, editor de 

texto para elaborar relatório e correio eletrônico para o envio dos 

relatórios da solução construída para o e-mail do professor.  

Em um segundo momento, durante aula prática em laboratório, foi 

proposta uma lista de exercícios para que os alunos utilizassem o 

ambiente como uma experiência real de avaliação do ambiente. 

Após este segundo momento, algumas questões foram feitas aos 

alunos a respeito da experiência, tanto sobre a construção das 

soluções quanto do uso do ambiente. 

Uma das perguntas do questionário era se o aluno teve qualquer 

dificuldade com o uso do AAP a fim de averiguar se algum aluno 

foi impossibilitado de usar os recursos do ambiente. Podendo 

responder “sim” ou “não”, pode-se verificar que todos os alunos 

conseguiram utilizar sem dificuldades os recursos do ambiente. 

Diante da questão: “Durante o uso do aplicativo AAP, você teve 

dificuldade em alguma das etapas da construção de um 

programa?”, 60% dos alunos responderam que não tiveram 

dificuldade com o uso do ambiente. Os demais, tiveram problemas 

com a codificação decorrente de falhas técnicas corriqueiras na 

implementação de soluções, e com falhas na apresentação dos 

resultados e testes de suas soluções dentro do ambiente, sendo que 

estes impasses foram observados durante a aula e anotados para 

correção em futura manutenção do protótipo. 

Com o intuito de averiguar a participação ou influência indireta, 

ou até mesmo direta, de outras pessoas enquanto o aluno constrói 

sua solução, questionamos aos alunos: “Durante a construção de 

suas soluções você sentiu necessidade de consultar seus colegas 

ou o professor a respeito do exercício? ”, as respostas possíveis 

eram: 1) Sim, precisei consultar um colega ou o professor sobre a 

compreensão do problema; 2) Sim, precisei consultar um colega 

sobre a solução que ele desenvolveu; 3) Sim, precisei conversar 

com um colega sobre a minha solução; e 4) Não, consegui 

desenvolver sem consultar outra pessoa. 

 
Figura 4 – Gráfico de respostas obtidas. 

Observa-se na figura 4 que para a questão apresentada aos alunos, 

54% dos alunos responderam “1) Sim, precisei conversar com um 

colega sobre a minha solução”. Outros 31% responderam também 

precisar consultar um colega a respeito do problema proposto. A 

maioria dos alunos (85%) consultaram outros colegas a respeito 

da solução ou compreensão de um problema, e apenas 15% 

responderam não ter consultado outro colega durante a construção 

de sua solução. 

Diante da questão: “Durante a construção de seu programa 

utilizando o aplicativo AAP, você visitou a “Socialização das 

Soluções” de algum exercício?”, obtivemos o seguinte resultado 

apresentado na Figura 5, sendo as alternativas para responder a 

questão: 1) Não visitei, pois eu não sabia que existia uma 

“Socialização das Soluções”; 2) Não visitei, apenas enviei minhas 

soluções; 3) Sim, e me ajudou a construir a minha solução ao ver 

outras soluções; 4) Sim, e foi interessante ver outras soluções 

além da minha. 

 

Figura 5 – Gráfico com o perfil das respostas. 

As questões apresentadas foram respondidas por um total de 13 

alunos que participaram de duas aulas: uma em sala de aula, onde 

foi proposta uma lista de exercícios para os alunos, e uma segunda 

aula prática em laboratório, onde foi pedido aos alunos que 

construíssem no ambiente APP as soluções dos exercícios 

propostos na última aula, ambas as aulas com duração de duas 

horas. 

Durante as aulas de laboratório sempre é solicitado aos alunos que 

façam relatórios seguindo a MCP das soluções propostas e que os 

enviem para o e-mail da disciplina como forma de entrega, alguns 

alunos alegavam dificuldades em realizar os relatórios ou falta de 
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tempo durante a aula solicitando enviá-los após o termino das 

aulas. Com o uso do ambiente esta atividade se tornou mais 

intuitiva ao passo que ao construírem os programas e realizarem 

testes o ambiente já armazena estas interações do aluno 

possibilitando acesso imediato do professor, retirando assim, a 

necessidade de o aluno usar editores de texto para gerar relatórios 

e posteriormente enviar para e-mail da disciplina. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os primeiros resultados obtidos com os testes do protótipo 

baseados na arquitetura pedagógica apresentada neste artigo ainda 

não apresentam pontos conclusivos quanto a melhora do 

aprendizado dos alunos em programação e nem foram 

completamente implementas, sendo necessário ainda o recurso 

previsto de um agente avaliador e comparador de soluções 

recebidas pelos alunos, sendo útil tanto para uma melhor 

visibilidade das diferentes soluções do mural, quanto para apoiar 

ao professor avaliar as soluções dos exercícios. Ainda assim, 

seguimos com resultados preliminares positivos quanto ao uso do 

ambiente e aplicação das arquiteturas pedagógicas. 

O uso de um ambiente que concentre nele as soluções dos alunos 

e as interações do grupo favorece a uma melhor recuperação da 

informação para futuras conclusões e avaliações dos processos 

seguidos no aprendizado de aprendizes.  

Após a finalização do desenvolvimento dos recursos propostos 

para o ambiente e a validação na turma do primeiro período de 

curso superior em Engenharia da Computação de uma Instituição 

Federal de Ensino, e se possível em novas turmas, pretende-se 

publicar os resultados finais e completos obtidos em eventos 

científicos especializados na área de aplicação do projeto a fim de 

contribuir com a comunidade acadêmica frente a problemas de 

ensino-aprendizagem de programação. 
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ABSTRACT 
This paper presents the Decision Making in Fuzzy 

Environment by evaluating the Software Product AVA 

Moodle used by the IST-Rio and the satisfaction of its 

users. The research was descriptive and was conducted at 

IST-Rio. Structured questionnaires were used as a tool 

for analysis of issues raised, and the application MS-

Excel for entering data. Based on the results obtained 

were presented the quality index of the AVA Moodle and 

the index of the users satisfaction. Finally, we expected 

with the introduction of this instrument, to identify 

vulnerabilities that make AVA Moodle users have not 

served their full satisfaction with the quality of the 

software product. 

RESUMO 
Este artigo trata da Tomada de Decisão em Ambiente Fuzzy 

através da avaliação do Produto de Software AVA Moodle 

utilizado pelo IST-Rio e da satisfação de seus usuários. A 

pesquisa teve caráter descritivo e foi realizada no IST-Rio. 

Foram utilizados questionários estruturados como instrumento 

de análise dos problemas levantados; e o aplicativo MS-Excel, 

para tabulação de dados. Com base nos resultados obtidos, 

foram apresentados o índice de qualidade do AVA Moodle e o 

índice de satisfação de seus usuários. Por fim, espera-se com a 

apresentação deste instrumento, identificar pontos vulneráveis 

que fazem com que os usuários do AVA Moodle não tenham 

atendido sua plena satisfação quanto à qualidade do produto de 

software. 

PALAVRAS-CHAVE 

Gerenciamento de melhoria. Lógica Fuzzy. Qualidade de 

Software. 

1. INTRODUÇÃO 
No século XXI, com um mundo diferente e moderno, dispondo 

de um sistema notavelmente abrangente e eficiente de 

comunicação e processamento de dados, onde já se misturam 

as tecnologias de telefonia, televisão e informática, por meio 

do que hoje se denomina Tecnologia da Informação e da 

Comunicação - TIC (Oliveira, 2007) [13]. A tecnologia ligada 

à rede há algum tempo vem invadindo, de forma muito 

sedutora, distintos espaços e ações e ditando novas formas de 

conduta e produção de conhecimento de toda uma geração 

(Batista et al., 2011) [1]. 

Neste contexto, diversos ambientes virtuais surgiram com o 

intuito de facilitar, de forma colaborativa, a comunicação e a 

troca de informações dentre as diversas áreas do conhecimento, 

destacando-se principalmente a área de educação. Surgem os 

chamados Ambientes Virtuais de Aprendizagem, AVA, por 

alguns agentes das instituições de ensino (Dantas et al., 2007) 

[8]. Essa questão deve percorre não só a formação e a 

capacitação de professores nas TICs, mas também de toda a 

instituição, desde a aquisição dos aparatos à gestão escolar. 

Como instituto superior da FAETEC, o IST-Rio, hoje 

denominado FATERJ Rio, baseado na aplicabilidade das TICs 

na área educacional, incentivou a criação e implantação do 

curso de Pós-graduação lato sensu em Gestão da Tecnologia da 

Informação em Ambientes Educacionais (PGTIAE - Pós-

Graduação em Tecnologia da Informação em Ambientes 

Educacionais). Segundo Batista et al. (2011)  [1], a FAETERJ 

Rio, resolve desenvolver o AVA Moodle, um produto de 

software baseado na plataforma livre Moodle visando 

alavancar o processo de ensino-aprendizagem, sendo aplicada 

como ferramenta complementar e de suporte às aulas 

presenciais, por meio da realização de uma cartografia de seus 

diferentes usos pelos discentes do PGTIAE. 

Naturalmente, toda vez que um novo produto de software é 

implementado em certa instituição, faz-se necessário avaliar se 

o seu uso está adequado aos padrões de qualidade requeridos 

pelas normas de qualidade ISO/IEC 12.207 e ISO/IEC 15.504. 

A equipe de desenvolvimento do AVA Moodle realizou testes 

de software e pesquisas de opinião junto a seus usuários que 

buscassem informar tal realidade, através da aferição de 

modelos estatísticos de dados. Como os resultados obtidos não 

foram suficientemente satisfatórios em vistas a tomada de 

decisão, surgiu à oportunidade de utilizar um modelo para 

avaliação e tomada de decisão em ambiente fuzzy, até mesmo 

por entender que tanto a avaliação da qualidade do produto de 

software AVA Moodle, quanto à avaliação da satisfação de 

seus usuários, baseado na opinião desses usuários, envolve 
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aspectos subjetivos e imprecisos, difíceis de serem medidos 

pela matemática tradicional e até mesmo pela estatística. 

Neste viés, Moré (2004) [13] afirma que a maior parte da 

linguagem natural contém ambiguidades e multiplicidade de 

sentidos. Em particular, os adjetivos que utilizamos para 

caracterizar objetos ou situações não nos permitem clareza 

suficiente, sendo ambíguos em termos de amplitude de 

significados, não podendo, portanto, ser aferido pela 

matemática tradicional. Portanto, o modelo para avaliação e 

tomada de decisão em ambiente fuzzy é recomendado para 

mensuração deste “algo” incerto e impreciso. 

2.  Abordagem teórica 
2.1. Satisfação do cliente e valor percebido 
Profissionais da área de marketing descobriram que geralmente 

é mais lucrativo manter os clientes existentes do que substituí-

los por novos clientes. Segundo Hawkins, Mothersbaugh e 

Best (2007) [12], manter os clientes atuais exige que eles 

estejam satisfeitos com o produto ou prestação de serviço 

adquirido. Os autores consideram que o valor percebido pelo 

cliente é fator primordial para que sua satisfação seja 

efetivamente alcançada, conforme ilustrado na figura 1. 

 

 

 

Figura 1. Resultado da satisfação do cliente 

Neste viés, a satisfação dos usuários de produtos de software 

apresenta os mesmos preceitos da satisfação dos consumidores 

(clientes) de certos produtos ou prestação de serviços, visto 

que, de certa forma, os usuários do produto de software AVA 

Moodle são considerados tanto usuários internos, quando 

estivermos tratando os gestores, quanto usuários externos, 

quando estivermos tratando os discentes. Rust, Zaithaml e 

Lemon (2001) [17], afirmam que o valor do cliente representa 

o total dos valores de consumidor do cliente ao longo de sua 

vida de consumo, naquela empresa. Um cliente satisfeito 

propicia fidelidade ao produto ou prestação de serviço 

adquirido, fazendo com que a organização possa continuar o 

tendo como um cliente por muito tempo ocasionando em 

aumento de sua lucratividade. 

 

2.2. Modelos nacionais de índice de 
satisfação do cliente 
 

A modelagem de satisfação de clientes, segundo Souza (2004) 

[18], vem se desenvolvendo, nas últimas décadas, permitindo 

assim o surgimento de novos modelos nacionais de índices de 

satisfação de clientes. 

Neste viés, González (2005) [20] afirma que o índice nacional 

de satisfação de cliente representa um medidor geral de como 

as companhias e indústrias satisfazem seus clientes. Um dos 

principais objetivos dos índices nacionais de satisfação de 

clientes é coletar dados para realização da análise comparativa 

do desempenho das empresas com relação à satisfação dos 

clientes (Pinheiro, 2003) [13]. 

O modelo sueco, norte-americano, europeu e norueguês vem 

sendo utilizados para estimar o índice de satisfação de clientes. 

Procurou-se utilizar o modelo norte-americano para estimar o 

índice de satisfação de cliente externo, conforme ilustrado na 

figura 2. 

 

Figura 2. Modelo do Índice Norte-Americano de Satisfação de 

Cliente Externo 

Um modelo híbrido apresentado por Boente, Moré e Cosenza 

(2009) [5], conforme ilustrado na figura 3, também serviu de 

base para estimar a satisfação de cliente interno, cuja ênfase 

está em um constructo antecedente, a ética profissional, ainda 

não citado em nenhum dos modelos nacionais de índice de 

satisfação de clientes, de acordo com os resultados da pesquisa 

realizada. 
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Figura 3. Modelo de Índice de Satisfação de Cliente Interno 

 

2.3. Qualidade de produtos de software 
 

Segundo Boente (2009) [3], pela interpretação da norma NBR 

ISO 8402, entidade refere-se ao produto ou à prestação de 

serviço. As necessidades explícitas são as próprias condições e 

os objetivos propostos pelo contratante/contratado. As 

necessidades implícitas incluem as diferenças entre os diversos 
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usuários, a evolução no tempo, as implicações éticas, as 

questões de segurança e outras visões subjetivas.  

Pressman (2011) [16] define qualidade de software como: 

A conformidade a requisitos funcionais e de 

desempenho explicitamente declarados, a 

padrões de desenvolvimento claramente 

documentados e a características implícitas 

que são esperadas de todo software 

profissionalmente desenvolvido. 

Neste viés, a gestão da qualidade, segundo Castro (2003) [6], 

são atividades coordenadas para dirigir e controlar uma 

organização, no que diz respeito à qualidade de produtos de 

software. Conforme afirma Tsukumo (1997) [20]: 

A qualidade de um produto de software é 

resultante das atividades realizadas dos 

processos de desenvolvimento do mesmo. 

Avaliar a qualidade de produtos de software é 

verificar, através de técnicas e atividades 

operacionais o quanto os requisitos são 

atendidos. Tais requisitos, de uma maneira 

geral, são a expressão das necessidades, 

explicitados em termos de quantitativos ou 

qualitativos, e tem por objetivo definir as 

características de um software [...]. 

2.4. Teoria dos conjuntos fuzzy 
Um pesquisador polonês Jan Lukasiewicz (1878–1956), 

introduziu as primeiras noções de lógica dos conceitos “vagos” 

a partir da apresentação dos conjuntos com graus de 

pertinência 0, ½ e 1, expandindo mais tarde este conjunto para 

um número infinito de valores compreendidos no intervalo 

entre 0 e 1 (Boente, 2013) [4]. 

O Professor Lotfi Zadeh, em 1965, segundo Cosenza et al. 

(2006) [7], formalizou o que, anos depois vinha a ser uma das 

maiores revoluções no setor matemático: a lógica fuzzy. Esta 

lógica trata dos conjuntos não totalmente verdadeiros nem 

tampouco dos totalmente falsos, conforme ilustra a figura 4. 

 

 

Figura 4. Comparativo entre a Lógica Clássica e a Lógica 

Fuzzy 

 

 

Em outras palavras, a lógica fuzzy deve ser vista como uma 

teoria matemática formal para a representação de imprecisões e 

incertezas, conforme afirma Izard (2007)  [11]. Em 

conformidade ao que foi colocado por Izard (2007) [11], a 

teoria dos conjuntos fuzzy, segundo Simões e Shaw (2008) 

[18], é baseada no fato de que os conjuntos existentes no 

mundo real não possuem limites precisos. Esses conjuntos 

podem ser vistos como uma generalização da noção de 

conjunto na qual a função de pertinência pode assumir valores 

no intervalo [0,1] (Faria et al., 2008) [9]. 

De acordo com Belchior (1997) [2] um número fuzzy deve 

capturar a concepção intuitiva de números ou intervalos 

aproximados, tal como “valores que estão próximos de certo 

número real”, ou “valores que estão em torno de um dado 

intervalo de números reais”, a partir das variáveis linguísticas. 

Tais conceitos são essenciais para a caracterização dos estados 

das variáveis fuzzy e, consequentemente são importantes para 

aplicações tais como controle fuzzy, tomada de decisão, 

raciocínio aproximado dentre outras. 

Uma variável linguística u no universo de discurso U é 

definida em um conjunto de termos, nomes ou rótulos, T(u), 

com cada valor sendo um número i definido em U (Simões e 

Shaw, 2007). 

De acordo com Boente (2013) [4] a partir das variáveis 

linguísticas, consideradas variáveis qualitativas, com o uso da 

lógica fuzzy, pode-se transformar valores não mensuráveis 

matematicamente em variáveis quantitativas para que se possa 

realizar cálculos a fim de mensurar certa aplicação. 

Neste viés, apresenta-se um modelo fuzzy que seja capaz de 

realizar o processo de tomada de decisão acerca da qualidade 

de produtos de software, assim como da satisfação de seus 

usuários. 

3. Descrição do modelo fuzzy 
O modelo fuzzy ilustrado na figura 5 envolve constructos 

referentes ao índice de satisfação de usuários internos 

(produtos e serviços, ética profissional, remuneração adequada, 

gestão da reclamação, programa de capacitação, autonomia 

profissional, imagem da organização, reconhecimento 

profissional e crescimento profissional), constructos referentes 

ao índice de satisfação de usuários externos (qualidade 

percebida, expectativa do consumidor, valor percebido, 

satisfação do consumidor, reclamação do consumidor e 

fidelidade do consumidor).   
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Figura 5. Descrição do modelo fuzzy 

Além dos índices de satisfação de usuários internos e externos, 

o modelo fuzzy apresentado também envolve constructos 

referentes à qualidade de produtos de software (funcionalidade, 

confiabilidade, usabilidade, eficiência, manutenibilidade e 

portabilidade), atendendo as normas de qualidade ISO/IEC 

12.207 e ISO/IEC 15.504. 

A partir do tratamento das variáveis de entrada, o modelo fuzzy 

fornecerá o índice de qualidade do produto de software e 

também o índice de satisfação dos usuários do produto de 

software AVA Moodle, utilizado no curso de pós-graduação 

em Tecnologias Educacionais oferecido pela FAETERJ Rio. 

4. Aspectos metodológicos 
 A presente pesquisa é uma investigação descritiva, pois ao 

avaliar as variáveis que serviram de parâmetro para estimar a 

satisfação dos usuários do produto de software AVA Moodle 

quanto aos aspectos da qualidade de produtos de software 

desenvolvidos, teve como principal objetivo tornar algo 

inteligível descrevendo-lhe os motivos. Ela também é 

caracterizada como explicativa, por ter criado uma teoria 

aceitável a respeito de um fato ou fenômeno. 

Para aplicar o modelo fuzzy visando à tomada de decisão, 

acerca do produto de software AVA Moodle utilizado pelo IST 

Rio, foi necessário usar 10 etapas conforme descrito a seguir. 

5.1 Primeira etapa: Determinação das variáveis linguísticas do 

modelo. Nesta etapa as variáveis linguísticas foram 

determinadas através de uma revisão bibliográfica que permitiu 

identificar seis construtos de qualidade de produtos de software 

(funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, 

manutenibilidade e portabilidade), seis constructos para aferir a 

satisfação de usuários externos (qualidade percebida, 

expectativa do consumidor, valor percebido, satisfação do 

consumidor, reclamação do consumidor e fidelidade do 

consumidor) e 9 constructos para aferir a satisfação de usuários 

internos (programa de capacitação, autonomia profissional, 

ética profissional, reconhecimento profissional, crescimento 

profissional, produtos e serviços, remuneração adequada, 

imagem da organização e gestão da reclamação). 

5.2 Segunda etapa: Escolha dos termos linguísticos a serem 

utilizados para as aferições realizadas a partir dos dados 

coletados por meio dos questionários estruturados ministrados 

na etapa seguinte. 

5.3 Terceira etapa: Criação das funções de pertinências para 

os termos fuzzy apresentados na segunda etapa, conforme 

ilustradas nas figuras 6, 7 e 8. Para representar as avaliações 

imprecisas e subjetivas nas opiniões dos especialistas foram 

escolhidos os conjuntos triangulares fuzzy pela capacidade de 

representar essa incerteza e para ser entendida pelo computador 

(Tanaka, 1997). 

5.4 Quarta etapa: Elaboração dos questionários estruturados. 

Nesta etapa foram elaborados 8 questionários com o objetivo 

de levantar o grau de presença e importância de critérios de 

qualidade de produtos de software, da satisfação dos usuários 

internos e externos, e para determinar o peso dos especialistas 

respondentes. 

5.5 Quinta etapa: Aplicação dos questionários estruturados 

aos respondentes da pesquisa. Em seguida os questionários 

foram aplicados aos 6 especialistas envolvidos no processo de 

produção do software AVA Moodle, 15 especialistas gestores, 

usuários internos, e aos 34 respondentes discentes, usuários 

externos.  

Quanto a identificação dos pesos dos especialistas, coeficiente 

de importância, foram usadas diferentes escalas de medição, 

atribuídas de acordo com os itens de interesse levantados (nível 

de experiência, prática, nível de conhecimento, grau de 

instrução, participação em projetos, participação em 

congressos e currículo do especialista desenvolvedor do Ava 

Moodle).  

Cada item avaliado recebeu uma pontuação subjetiva entre 0 e 

1. Conforme pode ser verificado na Tabela 1, são apresentados 

os valores dados a cada especialista desenvolvedor do AVA 

Moodle (E01, E02, E03, E04, E05 e E06). 

 
Tabela 1. Peso dos especialistas desenvolvedores do produto de 
software AVA Moodle 

O coeficiente de importância, referente ao peso dos especialistas no 

desenvolvimento do produto de software AVA Moodle, foi calculado 

a partir da divisão da somatória das pontuações subjetivas recebidas 

por item pela somatória total das pontuações recebidas de todos os 

respondentes (∑=38,50), de acordo com a seguinte fórmula: 

 

A figura 9 ilustra os valores dos pesos atribuídos aos 

especialistas que participaram desta pesquisa: 

 

Figura 9. Gráfico do peso dos especialistas desenvolvedores do 
produto de software AVA Moodle 

 

5.6 Sexta etapa: Para identificar os pesos dos 6 especialistas 

em produção de software e os pesos dos 15 especialistas 

respondentes gestores, foram usadas diferentes escalas de 

medição, atribuídas de acordo com os itens de interesse 

levantados.  

Nota-se que cada item avaliado recebeu uma pontuação 

subjetiva entre 0 e 1, a partir das seguintes fórmulas 

respectivas:  
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5.7 Sétima etapa: Tabulação das respostas coletadas. As 

respostas obtidas a partir dos questionários aplicados foram 

coletadas e tabuladas no Microsoft Excel, para processamento 

dos dados e geração dos gráficos e relatórios necessários ao 

processo de tomada de decisão.  

Fez-se necessário a tabulação dos dados para referenciar 

também, o grau de importância de critérios de qualidade do 

produto de software, grau de satisfação e de importância de 

usuários internos e externos. 

5.8 Oitava etapa: Tratamento dos dados. Na fase de agregação 

das opiniões fuzzy, a 1ª fórmula utilizou a média fuzzy por 

aritmética simples. Já na 2ª e 3ª fórmula, utilizou-se a média 

fuzzy por ponderação baseada no peso dos especialistas 

respondentes. 
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Após obter todos os triângulos fuzzy agregados, o processo 

para obtenção de um valor preciso (nítido) para cada conjunto 

fuzzy foi iniciado. Através dele, buscou-se representar em um 

único valor numérico discreto, denominado valor crisp inferido 

das variáveis linguísticas. Na maioria das vezes é necessário 

fazer a normalização dos valores encontrados por se obter 

valores maiores que o intervalo permitido em fuzzy [0..1]. Para 

isso utilizou-se as seguintes fórmulas respectivas: 
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A partir daí, encerra-se a oitava etapa, onde todos os dados já 

foram tratados e estão prontos para serem usados na próxima 

etapa. 

5.9 Nona etapa: Geração de Relatórios e Gráficos. Nesta fase 

são gerados os relatórios da pesquisa que dará suporte a 

tomada de decisão. São permitidos 4 tipos diferentes de 

relatórios: distância hamming, ilustrado através das figuras 10, 

11 e 12, grau de semelhança, ilustrado através das figuras 13, 

14 e 15, índice de satisfação de usuários respondentes e índice 

de qualidade do produto de software AVA Moodle. 

No relatório da distância hamming, que compreende as 

distâncias (gap) entre as demandas dos critérios de presença e a 

importância dada aos critérios avaliados pela pesquisa. Para 

isto, subtrai-se do valor crisp correspondente ao grau de 

presença do valor crisp referente ao grau de importância, para 

cada um dos critérios em questão, conforme a fórmula 

apresentada: 

crispcrispcrisp VIVPDH −=
 (9) 

As distâncias positivas apresentadas significam que a oferta 

supera a demanda e nesse caso não é preciso aplicar recursos. 

Caso contrário, ou seja, quando as distâncias são negativas 

indica que o critério avaliado necessita de aplicação de 

recursos. 

 

O relatório do grau de semelhança entre os conjuntos fuzzy 

existentes é obtido através da fórmula abaixo, onde são usadas 

as operações de união fuzzy e interseção fuzzy. 
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Os relatórios do índice de qualidade de software, do índice de 

satisfação de usuário interno e do índice de satisfação de 

usuário externo foram obtidos através da média aritmética fuzzy 

ponderada apresentada nas fórmulas a seguir, respectivamente: 
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5.10 Décima etapa: Análise de Resultados e Tomada de 

Decisão. A partir dos relatórios gerados consegue-se identificar 

com mais clareza, algumas lacunas que venham a existir em 

relação aos critérios de qualidade do produto de software AVA 

Moodle utilizado pelo IST Rio e da satisfação dos usuários 

internos e externos deste produto de software, e uma maior 

aproximação da real ordem de priorização em relação às 

mesmas, permitindo, portanto o gerenciamento da melhoria da 

qualidade do produto de software AVA Moodle por meio de 

um aprimoramento no processo de tomada de decisão em 

ambiente fuzzy. 

5. Conclusões 
O modelo apresentado neste trabalho teve por objetivo auxiliar 

o processo de tomada de decisão em ambiente fuzzy acerca da 

avaliação da qualidade da ferramenta AVA Moodle, quanto aos 

aspectos da qualidade de software, visando à melhoria continua 
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do produto de software em busca da plena satisfação de seus 

usuários, internos, caracterizados pelos gestores, e externos, 

representados pelos discentes respondentes dessa pesquisa, 

quanto sua utilização. 

Como o objetivo é obter os dados provenientes das opiniões 

dos próprios usuários do produto de software AVA Moodle, e 

isto trás representações subjetivas e valores imprecisos, e 

muitas das vezes, acaba gerando incertezas, o modelo apresenta 

uma interpretação e tratamento baseado na teoria dos conjuntos 

fuzzy. 
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ABSTRACT 
This paper analyzes the use of podcast as learning tool in the 

discipline New Media, Democracy and Education, using tools 

experienced in the discipline Information and Communication 

Technologies Applied Education, both of Course Graduate 

Studies in Information and Communication Technology Applied 

Education, Faculty of Technological Education from Rio de 

Janeiro-FAETERJ/Rio de Janeiro - RJ. The case study is 

composed of qualitative and descriptive aspects, obtained by 

means of semi-structured questionnaire applied after the first 

semester of the 2015, that analysis and correlations were done 

with the purpose of to verify the acceptance and learning in the 

use of teaching tool by the students of the study graduate. 

RESUMO 

O presente paper analisa o uso do podcast como recurso didático 

na disciplina Novas Mídias, Democracia e Educação, utilizando 

ferramentas experimentadas na disciplina Tecnologias da 

Informação e Comunicação Aplicada à Educação, ambas do 

Curso de Pós-Graduação em Tecnologia da Informação e 

Comunicação Aplicada à Educação, da Faculdade de Educação 

Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro- FAETERJ/Rio de 

Janeiro-RJ. O estudo de caso compõe-se de aspectos qualitativos e 

descritivos, obtidos através de questionário semi-estruturado 

aplicado após o primeiro semestre do ano de 2015, em que foram 

feitas análises e correlações, no escopo de perceber a aceitação e a 

aprendizagem na utilização do recurso didático pelos alunos/as da 

pós-graduação estudada. 

Categories and Subject Descriptors 
H.3.4 [Web 2.0]: Semantic Web. 

General Terms 

Measurement, Human Factors, Verification. 

Keywords 
Information and Communication Technologies. Learning Tool. 

Podcast. 

1. INTRODUÇÃO 
No campo da educação a tecnologia sempre esteve presente 

através do uso de lápis, caneta, papel, quadro, livro, dentre outras; 

estes eram exemplos de tecnologias usadas em sala de aula e 

também fora dela. Com o avanço da tecnologia estes recursos 

foram ampliados e como no passado, ainda hoje não abrimos mão 

deles. Atualmente, não é mais possível ignorar a quantidade e a 

qualidade de informações que circulam nos espaços virtuais, 

sejam em sites, redes sociais, blogs, aplicativos. A linguagem na 

internet possibilita novos modos de dizer e fazer o que se conhece 

e pode representar um novo suporte informacional, inaugurando 

novas condições de produção do discurso [6].  

Por outro lado, sensível ao processo de ensino-aprendizagem, 

concebe o estudante como construtor do conhecimento em 

conjunto com o professor, propondo que o estudante não seja 

mero receptor de conteúdo – educação bancária [7]. Assim, este 

artigo tem como objetivo verificar e analisar algumas questões 

técnicas e de aceitação no uso de uma ferramenta tecnológica, o 

podcast, no contexto de uma turma de um curso de Pós-

Graduação em Tecnologias da Informação e Comunicação 

Aplicada à Educação, da Faculdade de Educação Tecnológica do 

Estado do Rio de Janeiro - FAETERJ/Rio, durante e após a 

realização de duas disciplinas em que se trabalhava e discutia a 

mídia-educação como objeto de estudo e ferramenta pedagógica. 

2. AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO (TIC)  
A evolução das TIC se dá de maneira assustadoramente veloz, 

tanto é que ultrapassamos a segunda geração da internet, a 

chamada Web 2.0, termo atribuído ao empresário Tim O’Reilly. A 

Web 2.0 se caracteriza pela inauguração de novas formas de 

produção de informação tendo a web como plataforma, além de 

favorecer o compartilhamento e a colaboração – como exemplo 

têm-se as Redes Sociais, Wiki, RSS, dentre outros  [3]. 

Ademais, na Web de Segunda Geração “todos podemos produzir 

os nossos próprios documentos e publicá-los automaticamente na 

rede sem necessitarmos de grandes conhecimentos de 

programação e de ambientes sofisticados de informática”, e por 

isso também é chamada de Web Social [3]. 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

673

Assim, no contexto do ambiente da Web 2.0, o podcast emerge 

como uma tecnologia que pode ser utilizada no processo de 

ensino e aprendizagem. Existem diversas definições a seu 

respeito, no entanto, a definição mais elementar é que se trata de 

uma página, site ou local na web onde os ficheiros/arquivos de 

áudios – geralmente mp3 – estão disponíveis para carregamento 

ou download [3]. 

Na sua origem, o podcast (aglutinação das palavras ipod e 

broadcast) estava mais associado a Rádios Web, utilizando a 

tecnologia RSS (Really Simple Syndication), originária do XML 

(Extensible Markup Language), onde se podem receber 

atualizações automáticas de conteúdos auditivos [13], entretanto 

essa realidade vem se modificando. Pois, o emprego do podcast 

pode se dá de maneira mais direta pela Web através de links 

disponibilizados por meio das Redes Sociais, não necessariamente 

associadas a uma Rádio Web. 

Dessa forma, há um potencial educativo extraordinário no 

podcast, principalmente devido às suas novas formas de 

apropriação na Internet, além de sua natureza colaborativa e 

interativa, podendo tornar mais dinâmica as aulas e o 

aprendizado, auxiliando a fim de satisfazer os diferentes modos de 

aprendizagem em sala de aula, inclusive, possibilitando maior 

acessibilidade [5]. 

3. METODOLOGIA 
O presente estudo de caso caracteriza-se como uma pesquisa de 

delineamento qualitativo e de cunho descritivo. Os dados foram 

coletados através de questionário on-line (utilizando a ferramenta 

Google Docs) com perguntas abertas e fechadas, no final do 

primeiro semestre de 2015, na segunda turma de especialização, 

após a realização de duas disciplinas basilares (Novas Mídias, 

Democracia e Educação; Tecnologias da Informação e 

Comunicação aplicada à Educação) da pós-graduação Lato sensu 

em Tecnologia da Informação e Comunicação Aplicada à 

Educação, da FAETERJ/Rio de Janeiro-RJ, curso que tem como 

eixo a abordagem das TIC na Educação, como objeto de estudo e 

também como ferramenta pedagógica. 

A disciplina Novas Mídias, Democracia e Educação pretende que 

se avalie criticamente o uso de novas tecnologias no processo de 

ensino e aprendizagem. Por outro lado, a disciplina Tecnologias 

da Informação e Comunicação aplicada à Educação propõe na 

prática que se incorporem recursos e ferramentas das TIC no 

contexto educativo. 

Assim, as aulas da primeira disciplina eram voltadas as discussões 

teóricas com bibliografia pré-selecionada e disponibilizada aos 

alunos da turma com bastante antecedência. Enquanto que, na 

segunda disciplina, os estudantes trabalhavam o uso de 

ferramentas e tecnologias para o ensino-aprendizagem, tais como: 

mapas mentais e conceituais, Google Docs, compartilhamento, 

produção de vídeos e áudios (incluindo nesse caso o podcast). O 

foco deste artigo, contudo, é relacionar uma ferramenta 

apresentada - o podcast - na disciplina Tecnologias da Informação 

e Comunicação aplicada à Educação, utilizando como conteúdo a 

bibliografia de umas das aulas da disciplina Novas Mídias, 

Democracia e Educação. 

Dessa forma, antes da aula em que a bibliografia selecionada seria 

debatida foram gravadas uma série de áudios com os conteúdos 

supra mencionados e disponibilizados via compartilhamento nas 

Redes Sociais (Whats App e Facebook), hospedados em uma 

pasta on-line no Google Drive. Convém mencionar que em alguns 

áudios foram utilizados sintetizadores de voz (Text a Loud e 

DosVox), todavia a maior parte dos áudios foi produzida com 

aplicativos de gravação de voz para smartphones na extensão 

.mp3. 

Constituíram-se como pontos importantes do questionário 

aplicado: o perfil acadêmico e etário dos respondentes; a 

avaliação técnica e de aceitação dos podcasts/áudios; e também a 

avaliação de aceitação para ensino-aprendizagem em relação ao 

recurso avaliado. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Como base dos dados primários da pesquisa foram utilizadas as 

informações obtidas pelo questionário aplicado aos discentes, para 

responder sobre o uso da ferramenta de comunicação podcast e 

empregadas por eles durante a realização das disciplinas. Esses 

dados são transpostos a seguir, seguindo a ordem proposta pelo 

formulário. Ao todo, 10 dos 15 estudantes integrantes da turma 

responderam ao questionário on-line, correspondendo a 66% de 

respostas. Após a tabulação desses dados, permitiu-se verificar o 

perfil do grupo avaliado e o nível de aceitação no uso do podcast 

no contexto educacional apresentado. 

4.1 Perfil dos Respondentes 
No final do primeiro semestre de 2015, dentre os estudantes 

respondentes 80% eram mulheres e 20% homens, a faixa de idade 

predominante foi 30 a 59 anos de idade, abrangendo 70% do 

grupo. Além disso, 40% são professores do ensino básico, 10% 

são orientadores/supervisores educacionais, 30% estão fora do 

mercado de trabalho e 20% exercem outras profissões. Assim, a 

Figura 1 apresenta a correlação das profissões e a faixa etária dos 

respondentes: 

 

Figura 1. Relação das profissões e faixa etária dos 
respondentes. 

A Figura 1 revela que os alunos que trabalham diretamente com 

Educação e têm entre 30 e 59 anos representam 50% do grupo; e, 

que os estudantes que tem entre 18 e 29 anos 10% estão fora do 

mercado de trabalho e 20% exercem outras profissões. 

Além disso, o grupo apresenta 20% de bacharéis, 40% de 

licenciados e 40% de especialistas. Sendo que, 30% dos pós-

graduados (lato sensu) são professores do Ensino Básico e outros 

30% que não estão no mercado de trabalho são licenciados. 

Conforme mostra a Figura 2, abaixo: 
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Figura 2. Relação do Tipo de Formação e com as Profissões 
dos Respondentes. 

Com base nas Figuras acima podemos perceber que o público 

avaliado é composto por uma quantidade significativa de 

professores e pessoas ligadas à área da Educação, o que é bastante 

relevante e demonstra uma preocupação desses estudantes-

professores com a formação continuada, levando em consideração 

o objetivo deste estudo. 

4.2 Avaliação dos Podcasts 
Na avaliação técnica da mídia digital podcast, os discentes 

responderam a algumas questões fechadas com alternativas gerais, 

em razão da simplicidade na verificação das ocorrências e 

sistematização de dados, sendo que optamos por um número par 

de alternativas a fim de evitar respostas centrais [9], assim 

avaliações consistiam em: (a) muito ruim, (b) ruim, (c) bom e (d) 

excelente. 

Dessa forma, considerado as possibilidades de respostas acima 

explicitadas, foram realizadas as seguintes perguntas, nessa 

ordem: Como você avalia o Podcast – (1) Quanto à clareza sonora 

dos áudios, (2) Quanto ao tempo dos áudios (comprimento), (3) 

Quanto à velocidade da fala nos áudios, (4) Quanto à descrição do 

conteúdo dos áudios, (5) Quanto ao acesso ao link dos áudios. Os 

resultados das respostas constam na Tabela 1, logo adiante: 

Tabela 1. Avaliação Técnica dos podcasts. 

AVALIAÇÃO 
Nitidez 

do 
Áudio 

Comp. 
do 

Áudio 

Veloc. 
da Fala 

Desc. 
do 

Conteúdo 

Acesso 
aos 

Áudios 

Muito Ruim - - - - - 

Ruim 10% 20% 20% - - 

Bom 50% 60% 70% 50% 30% 

Excelente 40% 20% 10% 50% 70% 

Os dados constantes na Tabela 1 apontam que não houve 

avaliação do tipo Muito Ruim em nenhum dos itens avaliados e 

que as avaliações consideradas Ruim representam um percentual 

de 10% quando se trata de nitidez do áudio, 20% quanto ao 

comprimento e velocidade da fala nos podcasts, cada item. Os 

aspectos Acesso aos áudios e Velocidade da Fala, os quais 

isolados obtiveram melhores estimativas: de 70% responderam 

excelente e bom, respectivamente. 

A partir dessa Tabela 1, pode perceber que a média geral de 

avaliação em Bom e Excelente dessa mídia digital foi bastante 

expressiva, atingindo 62% das respostas. Como se observa na 

Figura 3, abaixo, conforme uma avaliação técnica geral. 

 

Figura 3. Avaliação dos aspectos sonoros dos podcasts. 

O potencial educativo presente nos podcasts está ligado em 

grande parte à sua forma de apresentação tecnológica. 

Corroborando essa premissa, aduzem que esta mídia digital pode 

representar maior interesse na aprendizagem dos conteúdos 

devido e uma nova modalidade possível de ensino introduzido na 

sala de aula, já que contribui para os diferentes ritmos de 

aprendizagem dos alunos, visto que podem escutar diversas vezes 

um mesmo áudio a fim de melhor compreenderem o conteúdo 

abordado; outrossim, há a possibilidade de aprender fora e dentro 

da sala de aula, inclusive, gravando podcasts próprios, já que falar 

e ouvir constituem-se atividades de aprendizado mais significativo 

do que o simples ato de ler. O “podcast surge como uma 

tecnologia alternativa extremamente potente para ser utilizada a 

serviço do processo de ensino e aprendizagem, o estudante pode 

aceder a informação disponibilizada pelo professor e descarregá-

la para seu dispositivo móvel, utilizá-la onde e quando quiser” [3]. 

Por outro lado, por se tratar de arquivos de áudios, os podcasts 

podem ser facilmente adaptados a alunos cegos, o que torna o uso 

dessa ferramenta bastante rica, embora não se possa negar a 

necessidade de dispositivos tecnológicos específicos para sua 

devida utilização (tocadores de mp3, smartphones). Considerado a 

acessibilidade argumenta que: “Os problemas de acessibilidade 

mais sérios, dado o atual estado da web, relacionam-se a usuários 

cegos e a usuários com outras deficiências visuais, posto que a 

maioria das páginas da web são altamente visuais”  [12].  

Por outro viés “a maior revolução, contudo, acontecerá quando 

aproveitarmos a computação móvel com todo seu potencial, de 

maneira integrada às atividades do pensar, do planejar, do 

organizar, do colaborar e do produzir diminuindo as diferenças 

entre as atividades curriculares e extracurriculares, entre as 

formais da escola e aquelas informais que partem dos interesses 

dos alunos, entre as atividades que acontecem na escola em 

momentos pré-definidos e aquelas que acontecem 

espontaneamente. A eliminação dessas barreiras e diferenças 

envolve uma mudança cultural e acesso à tecnologia”  [11]. 

A partir disso, podemos inferir que a apresentação técnica dos 

podcast influencia diretamente na apropriação do conteúdo pelos 

estudantes, contribuindo para uma aprendizagem mais eficaz e 

acessível. 
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4.3 Avaliação de aceitação e aprendizagem 
Quanto à avaliação de aceitação e aprendizagem foram propostas 

perguntas fechadas e gerais com gradação entre quatro 

alternativas e também perguntas abertas. 

Em relação o uso do podcast enquanto recurso pedagógico em 

comparação relação aos textos originalmente escritos, 50% dos 

educadores afirmaram ser uma ferramenta boa, e outros 50% 

afirmaram ser excelente, segundo dados da Figura 4: 

 

Figura 4. Nível de Aceitação. Comparação de posdcasts 
com os textos originalmente escritos. 

Observando a Figura 4, o qual faz uma correspondência dessas 

respostas com profissão dos discentes, percebe-se que 30% das 

respostas excelentes provieram de Educadores. 

Em relação ao uso do podcast voltado a promover a 

aprendizagem, 60% do total afirmaram que consideram ser uma 

boa ferramenta, sendo que 83% desses possuem entre 30 e 59 

anos e apenas 13% tem entre 18 e 29 anos. Outros 30% do total 

de arguidos afirmaram ser excelente nesse aspecto, em que 67% 

desse percentual correspondente a faixa etária entre 30 e 59 anos e 

apenas 33% à faixa de idade de 18 a 29 anos. 

Contudo, 10% do total de respondentes consideraram ruim a 

aprendizagem, estando esse percentual entre pessoas de 18 a 29 

anos de idade. Conforme adensa a Figura 5: 

 

Figura 5. Avaliação de Aprendizagem. Relação de avaliações 
conforme a faixa etária. 

Estamos no embate entre duas culturas: a digital e a analógica, em 

um modelo de educação que possibilita uma dissonância cognitiva 

em relação aos jovens [4]. Assim, na contramão desse 

pensamento, a Figura 5 revelou que a maioria das pessoas que 

desenvolveram nível de aprendizagem satisfatório em relação aos 

podcasts apresentados e avaliados é da faixa etária de 30 a 50 

anos, perfazendo um total de 70% dos respondentes. Por essas 

sendas, “a multimídia interativa ajusta-se particularmente aos usos 

educativos. (...) Quanto mais ativamente uma pessoa participa da 

aquisição de um conhecimento, mais ela irá integrar e reter aquilo 

que aprender. Ora, a multimídia interativa, graças à sua dimensão 

reticular ou não-linear, favorece uma atividade exploratória, ou 

mesmo lúdica, face ao material bem adaptado a uma pedagogia 

ativa”  [10]. 

Por conseguinte, observamos que 50% dos questionados 

acreditam ser possível substituir os textos escritos pelos podcasts, 

em que a faixa etária desses está entre 30 e 50 anos, sendo 60% 

professores da Educação Básica e 40% estudantes que estão fora 

do mercado de trabalho formal. 

Entretanto, 10% do grupo estudado afirmam que nunca 

substituiriam os textos originalmente escritos pelos podcasts, 

apesar de que 40% tinham dúvidas a respeito disso. Tais 

inferências podem ser mais bem visualizadas na Figura 6, a 

seguir: 

 

Figura 6. Relação do uso dos podcasts versus faixa etária e 
profissões. 

Nesse contexto, pode-se dizer que muito da aceitação de 

determinado grupo a uma nova tecnologia depende de alguns 

fatores, principalmente de ordem cultural, o modo como uma 

tecnologia é aceita em um contexto depende do que ele denomina 

de normalização, isto é, quando a inovação torna-se parte 

invisível e integrada em um contexto [1].  

Pela análise da Figura 6, pode-se afirmar que dentro do grupo 

estudado a normalização do uso do podcast não ocorrera, pois o 

percentual de aceitação não ultrapassa os 50%. 

Todavia, é preciso ponderar que as TIC não são a solução de 

todos os problemas e não podem ser consideradas de modo 

isoladas, muito menos devem consideradas maléficas, entendendo 

suas possibilidades e desvantagens, integrando-as de modo crítico 

e considerando as relações de fatores socioculturais com as 

questões técnicas [2]. 

Quanto à pergunta sobre o uso do podcast como recurso em outras 

atividades, os resultados mostram que 80% dos alunos da turma 

de pós-graduação responderam que usariam a ferramenta, e dessa 

porcentagem 50% são professores do Ensino Básico. Ademais, 

observamos que 10% do total disseram que sempre utilizariam a 

mídia digital podcast em outras atividades, embora a mesma 

quantidade tenha dito que talvez fizessem isso. Podemos perceber 

isso com maior nitidez na Figura 7, a seguir: 
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Figura 7. Uso do podcast. Possibilidade de uso dos podcasts em 
sala de aula. 

A Figura 7 demonstra também que grande parte dos respondentes, 

calculados em um percentual de 70%, que tiveram maior 

aceitação da tecnologia em questão, seja como recurso didático ou 

para outras atividades estão entre 30 e 59 anos de idade (adultos). 

Na pergunta aberta sobre as principais dificuldades observadas 

pelos estudantes de especialização no uso da ferramenta podcast, 

foram apontados conforme o seguinte: 60% das pessoas que 

participaram do estudo alegaram não ter nenhuma dificuldade no 

uso do podcast. Já 30% do grupo declararam dificuldades de 

natureza técnica como ruídos/sons robotizados e áudios lentos ou 

longos. Por outro lado, também 30% do grupo apresentaram 

dificuldades comportamentais, como falta de hábito e 

concentração. 

Muitas das dificuldades apresentadas são oriundas do excesso de 

informações da atualidade, desponta em inúmeros problemas de 

aprendizado, pois os jovens não aprendem hoje em dia porque na 

era digital não se concentram, fazem muitas coisas, muito embora 

essa realidade dá suporte para a recombinação de informações, 

que é à base da criatividade [4]. 

Por conseguinte, perguntou-se de forma livre, quais recursos 

pedagógicos mais se utiliza para auxiliar estudos ou alguma 

dentro de sala aula. Foram apontados: o computador, livros, 

jornais, lousa, caneta, televisão, data show, textos, vídeos, áudios, 

imagens estáticas, tabelas comparativas, mapas mentais e 

conceituais. O estudo mostra qual o percentual (em moda) dos 

itens mais citados em comparação ao grupo total, considerando-os 

isoladamente: nota-se o recurso áudio (também mencionado de 

forma espontânea) foi citado por apenas 10% dos pós-graduandos, 

no entanto, vídeos e mapas mentais a frequência foi significativa, 

demonstrando que recursos midiáticos estão sendo agregados no 

contexto estudo/atividades em sala de aula. 

Por fim, perguntou-se, também de forma livre, se o os 

participantes gostariam de sugerir algo, resumidamente, as 

respostas obtidas foram as seguintes: 

• Subdividir o áudio em porções menores, de até 5 minutos. 

• Resumir os textos. 

• Narração/Leitura com mais entonação. 

Por meio do estudo de caso aqui apresentado, averiguou-se que a 

maior parte do grupo envolvido na pesquisa considerou como 

satisfatória a aprendizagem com o uso do podcast, além de 

avaliarem como positiva a utilização dessa ferramenta pedagógica, 

posto que, compreendem a importância da reflexão sobre o uso de 

Tecnologias da Informação e (TIC) no processo de ensino-

aprendizagem perante a realidade tecnológica que vivenciamos. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A Internet, enquanto mídia confere uma relação diferenciada dos 

textos com a sala de aula, funcionando também como uma escola 

paralela [8]. Nesse sentido, cada vez mais há uma dicotomia na 

aprendizagem dos jovens, pois a escola tornou-se o lugar em que 

se obtém diploma e a internet é onde se aprende de verdade, com 

grupos geralmente informais, já que as escolas funcionam tais e 

quais eram na Idade Média, sem internet, sem interatividade  [4]. 

Atualmente, há muitos preconceitos acerca da utilização das 

novas mídias e seus recursos nas instituições de ensino. Muitos 

educadores ainda veem de forma polarizada: de um lado 

ignorando seus reflexos no contexto da sala de aula e, de outro 

supondo que esta será a solução de todas as dificuldades de ensino 

e aprendizagem  [2]. 

Vale ressaltar que por si só, as mídias não melhoraria a qualidade 

do ensino/aprendizagem apenas por estarem presente em sala de 

aula, mas sim como aliadas de professores capacitados que saibam 

quais objetivos pretendem alcançar com seu uso. Assim, as mídias 

digitais necessitam serem recombinadas com as tecnologias já 

existentes e assim impulsionar o aprendizado. 

Diante desse cenário, mudanças são necessárias e de fundamental 

importância para uma nova oportunidade de ampliar o processo 

de ensino e aprendizagem, pois as tecnologias da informação e 

comunicação estão em contínuo crescimento. 

Dessa forma, o potencial educativo no uso podcast é significativo, 

visto que os professores podem estabelecer uma ligação 

entre o conteúdo formal e sua forma de expressão oral, 

incentivando e permitindo ao aluno o exercício dessa 

prática. O recurso às mídias faz com que o professor 

assuma uma nova atitude: deixa de ser o detentor de 

toda o saber e assume em primeiro lugar uma postura de 

aprendiz, para depois ser orientador, ou seja, mediador, 

e em conjunto com o aluno possibilita a construção do 

seu próprio conhecimento [7]. 
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ABSTRACT 
The use of videogames in the educational area has taken a bigger 

role among kids, adolescents and adults, being considered a 

relevant element, leaving behind its playful look at leisure. 

Particularly in Chile, thanks to the integration of ICT, several 

tools like didactic presentation programs or mobile apps facilitate 

the teaching and learning process of a second language like 

English.  

The aim of this research is to describe the design of an educative 

videogame and to describe the validation process of the Word-y 

contents which are associated to learning vocabulary in English. 

The design has been developed using the incremental prototype 

model’ using the free version of Construct2 software. As 

projections, the future work implies improve the first prototype 

applying a content survey to 30 English teachers and educational 

informatics experts.   

 

RESUMEN 
La utilización de videojuegos en el área educativa ha tomado cada 

vez mayor fuerza entre niños, adolescentes y adultos, siendo un 

elemento significativo y dejando de lado aquel aspecto 

considerado únicamente como lúdico. Particularmente en Chile, 

gracias a la integración de las TIC, varias herramientas como 

programas de presentaciones didácticas o aplicaciones móviles 

facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje de un segundo 

idioma como el Inglés. El objetivo de esta investigación es 

describir el diseño de un videojuego educativo y describir el 

proceso de validación de los contenidos del videojuego Word-y,  

los cuales están asociados al aprendizaje del vocabulario en 

inglés. El diseño ha sido desarrollado utilizando el modelo 

prototipo incremental utilizando la versión gratuita del software 

Construct2. Como proyecciones, el trabajo futuro implica mejorar 

el primer prototipo a través de la aplicación de una encuesta de 

contenido a 30 profesores de inglés y expertos en informática 

educativa.  

Categories and Subject Descriptors 

D.3.3 [Programming Languages]: Language Constructs and 

Features – Design, languages, verification.   

General Terms 

Measurement, Documentation, Performance, Design, Reliability, 

Standardization, Languages, Verification. 

Keywords 
Edutainment, Expert Judgment, English as Second Language 

Learning, Videogames. 

1. EXTENDED ABSTRACT 
The poor level of English vocabulary of graduated students in 

Chile is considered one of the biggest issues within public 

education, which directly affects their speaking, reading, listening 

and writing skills and even exceeds the basic level of international 

English evaluation tests such as KET, PET and TOEFL. Thus, 

continuous curricular adjustments have been made in teaching 

English since 1996 to provide students with tools that enable them 

to face the demands in today’s world being a good example of this 

are compulsory English lessons from 5th to 12th grade. 

The educational Chilean English teaching program for both 

primary and secondary education includes the development of the 

4 communicational skills for a second language: oral and written 

expression, listening and reading comprehension. Teachers are 

required to have and use information technology and 

communication (ICT) skills, as enabling tools of learning. 

English Opens Doors, a Chilean government program created in 

2004, gives diagnostic tests, professional training to English 

Teachers, scholarships, fellowships, and emphasizes the use of 

modern technologies including e-learning and interactive 

software. However, the lack of resource and the lack of training of 

teachers in these new tools trigger poor results in student’s 

achievements, particularly in vocabulary acquisition. 

Motivation, high levels of anxiety and no interest due to 

misunderstanding on the effective use of a second language, 

generates a poor vocabulary and morph syntactic contents. 

Nowadays, students do not comprehend the importance of 

managing or understanding a second language, and how it can 

provide them better educational and / or employment 

opportunities in a near future. English is one of the most spoken 

languages in the world, along with Mandarin Chinese, and many 

efforts have been made to improve the content and methodology 

of teaching second language. In response to this issue, today it can 

find a considerable number of didactic tools, associated with the 

use of Information Technology and Communication (ICT); tools 

that claim to give the teacher key elements to improve their 

performance and as a consequence to the students through 

software, educational social networks, repositories, games among 

others, using simple elements, particularly to the new generation 

of digital natives. 

The growing importance of technology was highlighted by 

UNESCO and is emphatic stating that “the experience of 

introduction of technologies in educational systems in Latin 

America and the Caribbean over the past twenty years has shown 

little effect on the quality of education. Part of it is because the 

logic of incorporation has been to import, incorporating devices 

into schools, cables and computer programs, without clarity about 

the educational goals that are pursued, what are the most 
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appropriate strategies to achieve and only then, be aware of what 

are the technologies that will support their achievement” (2013, 

p.6). ICTs also impact positively on the growth of Latin America, 

through the convergence of devices, applications, networks and 

Internet-based platforms. In this context the interaction between 

mobile technologies services cloud computing, big data analysis, 

globalization and diversification of the use of social networks and 

remote sensing ubiquity progresses. This is represented in national 

policies as: Uruguay Digital Agenda 2011-2015, Peruvian Digital 

Agenda 2.0 2011-2015 2011-2015 Agenda Digital.mx Mexico, 

the National Development Plan 2009- 2014 in Costa Rica, and 

Telecommunications and the Digital Action Plan 2010-2014 in 

Chile. 

Today it is indisputable that ICT has come to play a major role in 

their interaction with the student, since they were born in the 

context of the information society and have become familiar with 

items as cell phones, video cameras, or clickers, interactive 

whiteboards, which have been used to understand the new codes 

of communication and use new information technologies 

themselves assiduously for entertainment and training activities. 

They offer a number of possibilities in the field of education 

including for example: creating more flexible learning 

environments, eliminating time-space barriers between teacher 

and students, increase of communication modalities such as chat 

or email, empowerment of scenarios and interactive environments, 

among others (Cabero, 2007). In this context the study of the 

processes of integration and use of ICT in the school system has 

been one of the recurring areas in educational research worldwide 

(Ping & Hang, 2003; Tondeur, Van Keer, Van Braak and Valcke, 

2008; McMahon, 2009; Sang, Valcke, Van Braak, Tondeur and 

Zhu, 2011). Badilla, Sepúlveda and Careaga (2014) report their 

findings confirming that the use of technology like mobile devices 

enables student’s practice of English in higher education, 

transforming and improving the learning environment inside of 

the classroom and students feel comfortable and secure because 

they have a teacher and technology’s support. Some studies have 

revealed potential benefits of video games in education as the 

possibility of providing immediate response, delivering 

information when it is requested by the student, productive 

learning, motivation in the different cycles in which the 

experience develops self-regulated learning or teamwork (Gee, 

2003; Rosas, Nussbaum & Cumsille, 2003). 

In this context, Game-based learning (Thanekbar, 2015), 

Edutainment or Gamification (Revuelta & Esnaola, 2012), are 

new concepts inserted to complement the teaching process, 

working the program contents in a fun, motivating and innovating 

style, reducing the anxiety levels of students, and turning the 

learning process into a game, as a more friendly process. 

2. LEARNING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE 

Acquisition processes of native languages are strongly contrasted 

with second language learning, as much as the contexts in which 

both are conducted and the motivation factors that go with this 

processes. Dunkel (1948) mentions that since learning our mother 

language and learning a second language are both learning, it is 

assumed that one illuminates the other, so this idea shows that the 

acquisition of language illuminates learning another language. 

Krashen and Tracy (1983) argue that the acquisition of a second 

language is achieved through the exposure to it, if the message 

sent is understandable to the listener, even if it contains unknown 

elements. Input or stimulus, is the most important element in any 

language teaching program, as they believe that the best context 

for learning is encouraging the transmission of a message, ergo 

communicating element, as there might be no communication if 

the message is incomprehensible or meaningless. Moreover, they 

analyzed the process of acquiring a second language, which takes 

place unconsciously and by immersion, contrasting it with the 

concept of learning, which is conscious and reasoned. They 

recommend that both elements should be present, but in different 

percentages: 80% of acquisition and 20% learning approximately. 

Krashen’s Input Hypothesis (1985) supports that there is only one 

way in which human being acquire language- comprehending 

messages, or receiving a comprehensible input. 

The English teaching program presented by the Ministry of 

Education in Chile (MINEDUC, 2012) states that according to the 

communicative approach, language ceases to be regarded as a list 

of grammatical content to teach and becomes a mean to 

communicate meaning and a tool of interaction, in which the 

message and the use of language are relevant and topics must be 

significant and interesting for students. A negative point to 

consider in language teaching in our country is particularly the 

former mentioned by the government. It is extremely important to 

consider as learning topics relevant contents in relevant contexts. 

Otherwise, there is no way to guarantee the interest of the students 

in the subject matter, and even less, an effective communicational 

skills development to meaningful learning. 

 

3. GAME- BASED LEARNING AND EDUTAINMENT 

Nowadays, games play and important role to the learning process 

as a teaching tool, introduced as a facilitator. Sanchez and Arteaga 

(2015) mention that the game is an innate activity in human 

beings; it is part of their own development, however there are 

different drivers that do share in it. Revuelta and Guerra (2012) 

argue that the game has always been an important educational tool 

in all of human culture. This consideration has been changing 

over time and has been relegated to a mere object of leisure. The 

Adimark survey conducted in Chile in 2006 showed that 50% of 

pupils in primary and secondary schools use the Internet to play. 

Therefore the inclusion of video games in education was the next 

step. Sanchez (2012) argues that video games that have been 

labeled for over fifty years as stimulants adrenaline and promoters 

of violence, but in recent decades, this perception has been 

changing and today is recognized as a resource sustained in 

training based on the game, which encourages activity through 

exploration, experimentation, competition and group 

collaboration also helps stimulate self-learning, interest in further 

learning or deeper learning in certain subjects.  

 To Revuelta and Esnaola, (2013) teachers who incorporate 

videogames in the classroom warn that to start a process of 

integration of this technology, have to prepare in the same way 

that prepares his classes, who must have played well and analyzed 

what students expected to learn through this. 

In Chile some relevant initiatives take place exploring the use of 

this kind of technology in education. Good national examples of 

video games for learning science, are Kokori and the VIDHaC2 

software. The first is a free video game, developed by University 

Santo Tomas (http://www.kokori.cl) focused on learning cell 

biology; and the second, called also, Computer Gaming Skills 

Development through Science Stem Cell, created by the 

University of Chile (http://www.c5.cl/ticedu/?content=home) is 

oriented to produce role video games for mobiles and exercises to 

develop problem-solving skills, improving science learning 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

680

among students and strengthen the teaching process. There is 

another more recent initiative called Run for Life, developed by 

Medina and Badilla (2015) which seeks to increase the 

development of student’s cognitive skills for learning process of 

human fertilization in the subject of Biology. 

In relation to the impact of video games and immersive 

technology there is interesting literature about it. In the first topic 

Yu-Chu, Jen, Fu, Wei and Chun (2015) published results in 

leading research focused on analyzing how stress affects creativity 

in situations based on the game. Its main findings argue that stress 

stimuli employed influence on creativity during the games 

through two different ways: improving creativity through cortisol 

concentration and working memory and decreased creativity by 

causing negative emotions centered in frustration and anger. In 

the same line, Connolly, Stansfield and Hainey (2011) examined 

attitudes toward teamwork and motivation among high school 

students who were exposed to Alternate Reality Games (ARGs) 

for the learning of modern foreign languages. They found among 

its main conclusions that stress stimuli employed influences 

creativity during the games through two ways: improving 

creativity through cortisol concentration and working memory, 

and decrease in creativity cause negative emotions focused on the 

promotion of frustration and anger. Another recently published by 

Shute, Ventura and Ke (2015) study found significant increases in 

spatial tests applied to college students after playing the popular 

video game Portal 2. The differences in relation to those exposed 

to the game Luminocity were also found in problem solving and 

persistence. 

Learning mathematics, Kebritchi, Hirumi, and Bai (2010) 

investigated the effects of using the series DimensionU math 

games for high school students by assigning a treatment group to 

play the games for 30 minutes every week for 18 weeks. Even 

though it could not be compared with the control group due to 

lack of development of similar activities without using 

videogame, the results indicate that the treatment group increased 

their scores on a standardized test in mathematics performance. 

Rosas, Nussbaum, Cumsille, Marianov, Correa, Flores, et al. 

(2003), reported positive results obtained by the use of a set of 

five educational video games, collectively known as Sugoi. The 

video games teach basic Spanish language and mathematics skills 

to children ranging from kindergarten to second grade. Both math 

and spelling, the use of video games in the experimental group 

had a significant impact on post-test scores controlling for pre-test 

ability; and for reading comprehension, the effect was positive, 

but not statistically significant. 

On the other hand Buckingham and Scanlon (2010) define the 

concept of Edutainment as a hybrid genre combining learning and 

fun. It relies heavily on visual material, in narrative or game 

formats, and from a more informal hearing, less didactic styles of 

address.  

To Okan (2012) the purpose of edutainment is to attract and hold 

the attention of students to engage their emotions through the 

computer screen filled with vivid and colorful animations. So also 

it specifies that the games include learning materials with 

messages aimed at both children and parents. Therefore, this type 

of software encourages parents to believe they are beneficial in 

the development of skills in various subjects. Also, it increases 

learning expectations of students, learning to be a fun experience 

and can enjoy. Therefore, depending on the focus and aim to have 

a video game, it can be used for educational purposes as play 

leads to other actions as: learn, communicate, read, write, 

calculate, experiment, research, test, think, sharing and 

participation, between others. (Revuelta, 2004). 

 According to Larrea (2012) not all games can be used for 

teaching or learning, but that they must meet certain conditions of 

technical and pedagogical nature, without losing its primary goal 

is to entertain. It can then define as intelligent game those that 

generate ecosystems they invite to use the intellect in an 

entertaining way to explore its environment. Thirty years ago 

Loftus and Loftus (1983) already reported that some video games 

take advantage of visual auditory stimuli, which are relevant to the 

game, but also produce inferences between video games 

previously learned or the former can be interfered with by the new 

game, which causes work of the short-term memory and long term 

memory.  Therefore, talking about video games as a learning 

environment, is talking about a paradigm shift in education.  

4. METHODOLOGY 

4.1. Pedagogical Objective 

The current project is taking place in Concepción, Chile, with the 

development of a 2D videogame named Word-y, created using the 

program Construct2 in its free version. The aim of the videogame 

is to generate a friendly game-based environment to promote the 

learning process of English vocabulary according to specific units 

and contents. 

In order to develop this project it is necessary to consider the 

incremental prototyping model, developed by Lehman (1984) 

which considers the cascade model principles but adds 

improvements to the prototypes created, generating a better model 

than the previous version. It is important to mention that the 

contents selected belong to the English Teaching Program for first 

year secondary students in Chile and aims to create a friendly 

environment in which students may learn or reinforce vocabulary 

seen in class in an unconventional way, associating specific 

vocabulary to clear images, having fun, without even noticing 

they are immerse on a learning process, which is the research 

pedagogical goal. 

4.2. Estimated users 

The users to whom the videogame will be eventually focused on 

are first year secondary students or any other kind of second 

language learner who manages a basic number of English 

vocabulary related to daily actions, routines, food, and numbers 

and possess basic communicational skills on the language. 

4.3. Storyboard 

Due to the lack of videogames created to reinforce English 

vocabulary with second language learners, the following 

storyboard presents how Word-y videogame has been created. 

The first step was to decide the most appropriate contents to work 

with, according to the learning problem detected. After analyzing 

the Chilean English teaching program, the most accurate contents 

selected to create a basic vocabulary reinforcement videogame the 

following vocabulary topics were selected: 

a. Food 

b. Numbers and figures. 

c. Daily routines 

The reason to choose these topics is that they take part on the first 

year of secondary school programs and are also taught during 

primary school. In this way we can consider the student’s 

background knowledge. 
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The next step was to create a storyboard, considering an 

appropriate and attractive setting, a main character, select a 

pertinent number of vocabulary and chapters, and later decide 

whether the game will punish or award the player. The former was 

taken, in order to diminish a negative experience. 

As soon as basic vocabulary data was selected, it was time to 

create a background story and missions for the character 

performance. The story takes place in a small town. The main 

character, a secondary student called Patrick, will face the 

important mission of gathering a considerable number of concepts 

on his way to school. He will have to face three different levels of 

difficulty, being chapter three the most challenging one as he is 

about to complete the final mission. He has the ability to move 

back and forward, jump and catch objects. Chapter one’s 

objective is to find and match concepts and pictures related to 

food. He has to touch a mystery box which will reveal a concept 

that will appear on the screen in bold. Patrick has to move around 

the block to find the specific concept required. If he catches a 

mistaken object, he will have to find the mystery box and try 

again. 

The game does not punish the students mistake in order not to 

raise their anxiety levels, but at the end of the chapter mentions 

how many tries the student gave to the game.  

The videogame has been called this way because of a 

pronunciation word game, mixing word and worthy, and 

becoming a word-y to play videogame. 

 

 

Figure 1. Word-y videogame background setting screenshot. 

 

4.4. Videogame design and construction 

Word-y videogame has been created with 4.3 free version of 

Construct 2, a 2D videogame program. The construction and 

design period took over 8 weeks in 2015, according to the 

following tasks: 

4.4.1. Background layer Design 

Three different backgrounds were chosen, one for each chapter. 

At this moment it was important to design and select 2D similar 

backgrounds of a small town, in order to provide coherence to the 

story. 

Some obstacles are considered on the background setting too. 

Small cement bricks are part of the way. Some of them will help 

the character to reach easily the mystery boxes and pictures. Some 

others will be just an obstacle on his way to reach his objective 

sooner (see Figure 1). 

4.4.2. Character’s design 

With the help of Construct2 tutorial it was simple to design with 

the help of events, the character’s movement skills, which are 

easily related to a computer’s keyboard arrows. Left arrow moves 

the character to the left, right arrow moves character to the right. 

Up and down arrows makes Patrick jump and go down, 

respectively. The game instructions and mission will be explained 

at the beginning of each chapter, in which movement arrows are 

clearly instructed. 

4.4.3. Structural Item Design 

Besides the background layout of the game, some other important 

elements were created, specifically mystery boxes, from which 

concepts will appear and pictures to associate them. 

To continue the coherent 2D design, every single concept and 

picture was created with pixel’s style or picture quality. 

4.4.4. Sprites and Items Action 

Every single item considered to be part of the game is called a 

sprite (see Figure 2). Each picture is a sprite, and to each picture 

an action was added. In order to make a concept appear, a mystery 

 

 

Figure 2. Word-y videogame event sheets.  

 

 

 

Figure 3. Word-y videogame concept items. 

 

box has to disappear and pictures or items have to be visible for 

the character to reach and catch. In order to make a more 

challenging project, if the videogame user makes a mistake, every 

single item disappear and the mystery boxes appear once again. 

4.4.5. Game Cover, Instructions, Commands and Scores 
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The game cover was created with chapter’s one background 

picture, the videogame name and the main character’s image (see 

Figure 3). The 2D structure gives an appearance of a friendly and 

easy game and invites the player to give it a try. The cover has a 

button which moves the player to the second and third layout 

where the game commands, instructions and mission are 

presented. As it can see in the Figure 4, the game commands and 

mission instructions are text mixed with icons for an easier 

understanding of them. In terms of score, there is a point counting 

space on the screen, where the player will keep count on his score 

and performance. 

 

 

 

Figure 4. Word-y videogame background cover. 

 

 

 

Figure 5. Word-y videogame commands menu. 

 

In case the player commits a mistake, the score counter will reveal 

at the end of the game how many tries gave him to complete the 

chapters’ mission. 

5. PRELIMINARY RESULTS AND FUTURE WORK 

Preliminary results are related to the videogame construction and 

design according to the pedagogical objects proposed in the 

project. The use of layers and event sheets, from Construct2 

program, an appropriate storyline taking into special consideration 

the students’ context and the use of specific vocabulary contents 

taken from the English teaching program for first year secondary 

students in Chile aims to promote vocabulary learning or 

reinforcement with the help of the videogame created, as a 

facilitating tool in the learning process. 

 

The projects’ next step is to create a content and structure 

videogame survey to validate Word-y. A non-probabilistic sample 

of people who will be intentionally selected, considered experts 

will validate or not the final videogame prototype through an 

online survey which will be created and shared through Google 

Drive. As soon as the data gathering is over, data will be analyze 

with Cronbach’s Alpha which will reveal if the videogame, to the 

eye of the experts, may or may not be considered as an effective 

tool to learn or reinforce English vocabulary. 

For proper results in relation to increasing students’ vocabulary in 

the English language, it is expected to develop a set of didactical 

material to support teachers to using the game in educational 

settings. 

6. CONCLUSION 

The creation and introduction of a videogame in the conventional 

educational system may be considered a deal breaker. It is no 

mystery that there are still a high number of teachers who reject 

the use of ICT’s during the teaching-learning processes. It is 

important to point that the aim of this research is not to solve the 

second language vocabulary learning issues of first year secondary 

students, but to substantiate if English teachers consider that the 

videogame presented could be a useful tool to reinforce the 

vocabulary contents presented on the game and, best case 

scenario, implement new prototypes, versions or chapters to the 

game, to complement, in an anxiety free setting, the vocabulary 

contents of the Chilean English teaching program. 
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ABSTRACT 
The magnitude of patient safety context is highlighted priority 

issue one, in the area of health. The emergence of new educational 

technologies have favored improvements in the educational 

context, in health care, including educational games. This study 

aims to evaluate a digital educational game about patient safety. 

This is a descriptive, exploratory had as sample 17 students of 

vocational courses in nursing, in a public school in a city in the 

state of São Paulo, Brazil. The results presented, exposes many 

positive aspects in the development of the game.  Finally, it is 

expected to the adoption of educational games in the teaching-

learning about patient safety, technical training of nurses may 

impact positively, stimulating knowledge, the formation of critical 

and reflective professionals, aligning to the contextualization the 

importance of patient safety in their health care. 

RESUMO 
A magnitude do contexto de segurança do paciente é destacado 

como um assunto, prioritário na área de saúde.  O surgimento de 

novas tecnologias educacionais têm favorecido melhorias no 

contexto educacional, na área da saúde, dentre eles os jogos 

educacionais. Este estudo tem como objetivo avaliar um jogo 

educacional digital sobre segurança do paciente.  Trata-se de um 

estudo descritivo exploratório que teve como amostra 17 

estudantes do curso profissionalizantes em enfermagem de uma 

escola pública do município do estado de São Paulo, Brasil. Os 

resultados apresentados, expõe inúmeros aspectos positivos no 

desenvolvimento do jogo. Por fim, almeja-se que a adoção do 

jogo educativo no processo de ensino-aprendizagem sobre 

segurança do paciente, ao ensino técnico de enfermagem, poderá 

impactar positivamente, estimulando o conhecimento, a formação 

de profissionais crítico-reflexivos, alinhando-se à 

contextualização da importância da segurança do paciente no 

contexto assistencial. 

Descritor de categorias e assuntos 

J.3 [Life and medical sciences]: Health  

K.8.0 [Personal computing]: General - games.  

H.3.4 [Information storage and retrieval]: Systems and 

Software - Performance evaluation (efficiency and effectiveness) 

Termos gerais 

Performance, Experimentation, Legal Aspects, Verification. 
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1.INTRODUÇÃO 
A magnitude do contexto de segurança do paciente é destacado 

como um assunto, prioritário na área de saúde. A Organização 

Mundial de Saúde, define segurança do paciente como sendo a 

redução do risco de danos desnecessários associados à assistência 

em saúde até um mínimo aceitável [17]. 

A garantia de um cuidado seguro e livre de iatrogenias envolvem 

esforços de todo um sistema, que deve ser iniciado desde o 

processo de formação educacional dos profissionais. Em 2003, o 

Institute of Medicine (IOM) identificou cinco competências 

necessárias para os profissionais de saúde, como: qualidade e 

segurança, o cuidado centrado no paciente, prática baseada em 

evidências, trabalho em equipe e colaborativo e o uso de recursos 

da informática [8]. 

O interesse mundial para garantir a segurança na área da saúde 

está impulsionando o desenvolvimento de políticas, tanto na 

melhoria da prática clínica como também na transformação da 

educação em saúde dos profissionais [15,16]. 

Em 2013, o Ministério da Saúde (MS), lança o Programa 

Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), que tem por objetivo 

geral contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos 

os estabelecimentos de saúde do território nacional e a 

implementação de seis protocolos de segurança na assistência[2]. 

Além disso, reforça como estratégia de implementação a 

articulação com o Ministério da Educação e o Conselho Nacional 

de Educação, para inclusão do tema segurança do paciente nos 

currículos dos cursos de formação em saúde de nível técnico, 

superior e pós-graduação [2]. Dessa forma as instituições dos 

cursos profissionalizantes de nível médio em enfermagem devem 

se preocupar em relação à reflexão sobre a segurança do paciente 

na aprendizagem de seus alunos. 

Atualmente, a necessidade de tornar os profissionais de nível 

médio profissionalizante (ensino técnico) de enfermagem menos 

tecnicistas e mais críticos e criativos, tem sido discutida tanto em 

meio acadêmico, quanto nos próprios ambientes de trabalho e é 

considerada um grande desafio para a preparação e formação 

desse pessoal [10]. 

A propagação do tema segurança do paciente deve ser 

desenvolvido por meio de ações de ensino-aprendizagem em que 

o aluno e o educador experienciem práticas significativas, que 

repercutam em uma atuação segura ao longo da formação e que se 

sustentem também na atuação profissional[14]. 

É válido ressaltar que tradicionalmente, a preocupação com a 

segurança no âmbito dos serviços de saúde é abordada no campo 

da avaliação tecnológica, uma subdimensão da eficácia e um dos 

atributos da qualidade do cuidado propostos por Donabedian 

[6,12]. 

O surgimento de novas tecnologias educacionais têm favorecido 

melhorias no contexto educacional, na área da saúde. Novas 

ferramentas pedagógicas são necessárias para preparar 

adequadamente, e de forma consistente, os profissionais de 

enfermagem, para as habilidades de que precisam para cuidar dos 

pacientes em diversos contextos [5]. Avanços em Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) oferecem uma oportunidade de 

explorar inovações e soluções pedagógicas que podem ajudar os 

alunos a desenvolver habilidades em um ambiente seguro [5]. 

Dentre estas tecnologias, podemos destacar a abordagem 

educacional fundamentada em jogos educativos, no qual se têm 

propósitos educativos e conteúdos específicos, propiciando a 

experiência de novas situações, problematizações de casos 

clínicos, além de permitir a construção de novos conhecimentos 

ou ainda o treinamento de habilidades [1,13]. 

É nesse contexto que o Laboratório de Objetos de Aprendizagem 

(LOA) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) vem 

desenvolvendo suas pesquisas concentradas na utilização dos 

games como objetos capazes de proporcionar um aprendizado 

lúdico ao estudante/jogador. Um dos projetos em 

desenvolvimento é o Cuidando Bem, um jogo educacional digital, 

do gênero point and click em 2D, que tem como objetivo 

educacional criar situações que promovam a compreensão dos 

protocolos de segurança dos pacientes, estabelecidos pelo MS [2], 

por meio da análise e reflexão sobre a sua importância e uso 

adequado. O cenário e toda narrativa do jogo se perpassa em um 

ambiente hospitalar, sendo distribuído os protocolos de segurança 

por 9 fases, com diferentes níveis de complexidade. O jogo tem 

como público-alvo primário estudantes de cursos técnicos em 

Enfermagem, mas deverá ser acessível a todas as pessoas que 

queiram conhecer e compreender os protocolos de segurança, 

dada a importância do tema. A interação com o jogo ocorre 

através do mouse (point-click), o jogador pode se movimentar 

pelos cenários, nas caixas de diálogos com as respostas corretas, 

interação com objetos dos cenários. O jogo está sendo 

desenvolvido utilizando HTML5 e ficará disponível on-line e 

poderá ser acessado por meio de qualquer navegador em 

diferentes dispositivos e sistemas operacionais.   

O protótipo do jogo encontra-se disponível para acesso no website 

do LOA1. Neste contexto de construção de um jogo educacional 

digital, o estudo teve como objetivo avaliar esta tecnologia na 

perspectiva dos estudantes de um curso técnico de enfermagem, 

como etapa importante para a mensuração da jogabilidade e 

impacto do mesmo para implementação futura no processo de 

ensino e aprendizagem. A seguir são apresentadas algumas telas 

do jogo Cuidando Bem (Figuras 1 e 2). 

 

 

Figura 1.Tela inicial do Cuidando Bem. 

                                                                 

1 Espaço interdisciplinar de estudos e pesquisas de novas 

tecnologias e metodologias para o desenvolvimento de Objetos 

de Aprendizagem interativos abertos, concentradas na utilização 

dos games. Website: http://www.loa.sead.ufscar.br/. 
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Figura 2. Exemplo de tela de interatividade de objetos 
relacionados às ações. 

2.MATERIAIS E MÉTODOS 
2.1 Tipo de estudo 
Trata-se de estudo exploratório, descritivo, que se caracteriza 

como pesquisa aplicada de produção tecnológica, no qual foi 

realizada um avaliação da tecnologia educacional Cuidando Bem 

em um curso de ensino técnico em enfermagem visando o ensino, 

sobre segurança do paciente. 

A pesquisa aplicada é utilizada para a elaboração de novas 

tecnologias ou para aperfeiçoar aquelas já existentes, suprindo a 

necessidade de um local para uma demanda específica. Esse tipo 

de pesquisa utiliza conhecimentos oriundos da pesquisa básica 

para aplicação prática com produtos [11,13]. 

2.2 Cenário de pesquisa 
A pesquisa foi realizada em uma escola estadual de ensino técnico 

de um município do interior do estado de São Paulo. A seção de 

teste do jogo ocorreu no mês de novembro de 2014. 

2.3 Procedimentos éticos 
O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos sob o parecer de número 

750.184/2014. Para a garantia dos direitos dos participantes foram 

respeitados todos os aspectos contidos na resolução 466/12 do 

Conselho Nacional do Ministério da Saúde que dispõe sobre as 

diretrizes para a realização de pesquisas com seres humanos [3]. 

A participação dos sujeitos na pesquisa foi formalizada através da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), após a certificação de que todas as informações foram 

fornecidas de forma clara e completa, e de que todas as dúvidas 

dos potenciais participantes foram sanadas previamente. 

2.4 Participantes 
Para a seleção dos participantes foi utilizado o método intencional 

ou por julgamento no qual os mesmos são escolhidos 

intencionalmente pelo pesquisador a partir de critérios 

preestabelecidos, levando em consideração o conhecimento do 

pesquisador sobre a população e suas características, o que 

proporciona condições para que os indivíduos sejam incluídos na 

amostra [11].  

Escolheu-se como público-alvo alunos de uma escola técnica de 

enfermagem. Os critérios de inclusão foram: estar no primeiro 

módulo do curso e participando da disciplina “Fundamentos de 

Enfermagem I” e ter conhecimentos básicos de informática.  Esta 

escolha ocorreu devido ao fato que os pesquisadores optaram por 

apresentar o jogo inicialmente para alunos, que estão iniciando 

sua aprendizagem na área de enfermagem, sobre a perspectiva que 

a segurança do paciente deve ser introduzida desde o primeiro 

contato dos alunos com o curso. 

2.5 Coleta de dados 
Para a realização da coleta de dados foi elaborado um 

questionário fechado, para avaliação de duas fases do jogo (Fase 

tutorial/introdutória e a 1.ª Fase).  As questões fechadas têm como 

referencial o método de auto relato estruturado, o qual permite 

que os sujeitos respondam exatamente às mesmas perguntas, na 

mesma ordem e com o mesmo conjunto de opções para as 

respostas [11]. 

Este instrumento teve como intuito analisar as características do 

público-alvo, ou seja, faixa etária, idade, sexo, qual a frequência 

que o aluno joga, qual dispositivo ele mais utiliza para este caso, 

além de perguntas específicas sobre a avaliação do protótipo do 

jogo que foi apresentado. A avaliação do protótipo ocorreu por 

meio dos alunos, através do uso de computadores do laboratório 

de informática, da escola em estudo. Os alunos foram instruídos 

primeiramente a jogar o jogo e depois responderam o questionário 

sobre a avaliação do protótipo. 

Os dados obtidos no questionário foram analisados 

quantitativamente por estatística descritiva (frequência simples), 

organizados em tabelas e porcentagens, seguindo itens e 

categorias, avaliados e analisados à luz da teoria sobre a temática. 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Participaram da realização do teste de avaliação do protótipo um 

total de dezessete alunos. A faixa etária variou entre de 18 ao 59 

anos, com uma média de idade de 27 anos. Em relação à 

escolaridade dos alunos apenas um possuía Ensino Médio 

Incompleto, pois estava cursando ainda e um aluno, possuía Nível 

Superior Incompleto, os outros quinze alunos, possuíam Ensino 

Médio Completo. Em relação a questão de gênero, a 

predominância da composição da amostra foi feminina, cerca de 

82%. 

A frequência que os alunos jogavam algum tipo de jogo digital, 

foi relatado pela maioria que a intensidade que jogam seriam às 

vezes, como a ser apresentado no gráfico abaixo: 

 

Figura 3. Distribuição da frequência com que os alunos jogam. 

Foram analisados também a preferência pelo dispositivo, que eles 

utilizam para jogar qualquer gênero de jogo como celular, 

smartphones, tabletes, consoles, notebook e computador. Os 

alunos apontaram que preferem utilizar a associação entre 

celulares- smartphones e notebook-computador, representando um 

total de 47%. 
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Figura 4. Distribuição da preferência do uso de dispositivos 
para jogos.  

Em relação a experiência com jogos digitais educativos, dos 

alunos que referiram que já utilizaram, destacaram que haviam 

jogado somente jogos, voltados ao público infantil. 

 

Figura 5. Distribuição dos alunos com experiência do contato 
de jogos educativos. 

Com relação aos dados referentes à avaliação do jogo pelos 

estudantes, para maior detalhamento dos resultados das avaliações 

encontram-se descritos a seguir (Tabela 1).  

Tabela 1. Frequências de respostas sobre a avaliação de 
opinião dos estudantes acerca do jogo educativo. 

 
Características do protótipo digital do 

jogo (%) 

 
Sim 

 

 
Não 

 
Está claro no jogo os objetivos e suas 

regras 

100% ----- 

O jogo precisa melhorar o feedback 82,4% 17,6% 

Dificuldade de navegação 82,4% 17,6% 

Utilização do jogo para o aprendizado 

sobre segurança do paciente 

88,23% 11,76% 

O jogo pode ser utilizado como um 

recurso novo de aprendizagem para o 

ensino profissionalizante de enfermagem 

100% ----- 

Interface do jogo adequada (ilustrações, 

cenários, fases iniciais do jogo) 

100% ----- 

 

Os participantes também opinaram sobre sugestões de melhoria 

para o jogo, dentre as questões apresentadas estavam voltadas ao 

retorno de melhoria do feedback ao jogador, a presença de mais 

casos clínicos e que o jogador tenha à ação de poder anotar no 

prontuário. Todas estas questões apontadas foram analisadas 

explicadas aos participantes. Principalmente referente à presença 

de mais casos no jogo, pois a versão apresentada é somente um 

protótipo, no qual foi apresentado apenas dois casos clínicos, para 

testar a jogabilidade do jogo.  

A última questão apresentada aos participantes eram se os 

mesmos tinham interesse em participar das próximas sessões de 

testes das fases do jogo, todos (100%) responderam que têm o 

interesse em avaliar futuramente novas versões do jogo, 

disponibilizando o seu contato por e-mail. 

A necessidade de melhoria no feedback, junto com a dificuldade 

de navegação e a utilização do jogo para o aprendizado sobre 

segurança do paciente, na descrição dos alunos pelo problema 

encontrado, pode-se perceber que todos estavam relacionados 

mesmo à questão da dificuldade de navegação e no manuseio da 

tecnologia. Revelando a situação de distância ao uso da 

tecnologia, um ponto que deve ser pensado pelo educador quando 

se dispõe a utilizar este recurso, visto a diferença de faixas etárias 

e contato com o jogo. 

Os resultados apresentados anteriormente expõe inúmeros 

aspectos positivos no desenvolvimento do jogo Cuidando Bem.  A 

avaliação positiva dos alunos apontados na Tabela 1 com relação 

às características do protótipo digital do jogo, reforçam a questão 

da utilização de um ambiente virtual para o processo de ensino-

aprendizagem.  

A análise dos dados apresentadas através do feedbacks apontados 

pelos alunos por meio do teste, ressalta a importância da sua 

realização, pois é um meio para que a equipe possa identificar 

aspectos que requerem alterações e contribuições do público-alvo, 

com o com o intuito de promover melhorias e oferecer uma 

experiência lúdica e educacional correspondente às expectativas 

dos alunos. A realização do teste do protótipo permite identificar 

a maior quantidade de falhas e requisições de mudanças, evitando 

que tais informações sejam levantadas próximas ao final do 

projeto, quando se tem pouco tempo e recurso restante [7]. 

O uso de novas tecnologias no processo de aprendizagem dos 

alunos permite que os mesmos desenvolvam habilidades, dentro 

de um ambiente seguro. Desta forma o uso de jogos educativos no 

processo educacional possibilita a apresentação de novas 

situações clínicas e construção de novos conhecimentos, através 

de um ambiente diferenciado lúdico e inovador, que estimula o 

processo de ensino-aprendizagem. 

Na enfermagem, observa-se a necessidade de inovações no 

processo de ensino- aprendizagem que estimulem o conhecimento 

e a aprendizagem autônoma e independente, por meio da adoção 

de objetos de aprendizagem[13]. Evidencia-se que o uso de 

tecnologias computacionais permite a realização de processos de 

ensino mais criativos, oportunizando aprendizagem mais ativa por 

parte dos alunos[4,13]. 

É válido ressaltar que o jogo está em fase de desenvolvimento, 

ainda o mesmo, necessita de vários testes de refinamento e 

aplicação ao público-alvo, como especialistas da área para 

verificar sua efetividade, no processo de ensino-aprendizagem 

sobre segurança do paciente. Nesse sentido, o jogo educativo aqui 

proposto, tem o intuito de proporcionar um aprendizado 

significativo para os estudantes do curso técnico de enfermagem 

por meio da imersão e associação do jogo aos conteúdos dos 

protocolos de segurança do paciente do MS. 

4.CONCLUSÕES 
Neste artigo foi possível delimitar o processo de avaliação de um 

jogo educativo, por meio de testes com o público-alvo do objeto 

de aprendizagem, partindo de um referencial teórico sobre 

segurança do paciente e o uso de recursos tecnológicos no auxílio 

do processo de ensino-aprendizagem no ensino técnico de 

enfermagem. 
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Acreditamos que o desenvolvimento do jogo Cuidando Bem, 

fornecerá melhorias para esta tecnologia educacional digital, a ser 

expandida em ações futuras, que instigue pesquisadores à refletir 

sobre o desenvolvimento de jogos educativos, com o intuito de 

potencializar a incorporação do uso de recursos tecnológicos no 

ensino na saúde, como novas ferramentas à prática docente. 

Almeja-se que a adoção do jogo educativo no processo de ensino-

aprendizagem sobre segurança do paciente, ao ensino técnico de 

enfermagem, poderá impactar positivamente, estimulando o 

conhecimento, a formação de profissionais crítico-reflexivos, 

alinhando-se à contextualização da importância da segurança do 

paciente no contexto assistencial. 
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ABSTRACT 
The emergence of new educational tools derived from 

technological advances enables the inclusion of new applications 

and equipment in educational settings, including educational 

games. Based on these, this study aims to evaluate a digital 

educational game about the human anatomy and physiology of the 

digestory system in the perspective of students of a nursing 

technical course, aiming further implementation of the game in 

the educational process. The evaluation of the game was held in a 

public school in a city in the state of São Paulo. The total of 27 

students agreed to participate. Data were collected by completing 

the questionnaire of characterization and evaluation EGameFlow. 

The positive response of the students regarding the gameplay 

reinforces the advantages of motivation for learning that the 

educational game can promote to nursing students. The students 

raised that the game strategy made it easier to understand of some 

basic abstract  concepts, for example, the enzymatic action in the 

human body and digestion, fixing and learning the content in a 

better way. Finally, it is expected is to develop these resources 

and encourage the creation of other educational games for health 

and nursing education. 

RESUMO 
O surgimento de novas ferramentas educacionais derivadas dos 

avanços tecnológicos possibilita a inserção de novos aplicativos e 

equipamentos no contexto educacional, dentre eles os jogos 

educacionais. Frente ao exposto, este estudo tem como objetivo 

avaliar um jogo educacional digital sobre anatomofisiologia 

disgestória humana na perspectiva dos estudantes de um curso 

técnico de enfermagem, visando uma implementação futura do 

mesmo no processo de ensino e aprendizagem. A avaliação do 

jogo foi realizada em uma escola pública de um município do 

estado de São Paulo. O total de 27 estudantes aceitaram participar 

do estudo. Os dados foram coletados por meio do preenchimento 

dos questionário de caracterização e avaliação através do 

instrumento EgameFlow. A avaliação positiva dos alunos com 

relação à jogabilidade reforça as vantagens de motivação para o 

aprendizado que o jogo educativo pode conferir aos estudantes de 

enfermagem. Os estudantes levantaram que a estratégia do jogo 

facilitou o entendimento de alguns conceitos básicos abstratos, 

como exemplo, a ação enzimática no corpo humano e a digestão, 

fixando e aprendendo de maneira mais leve o conteúdo. Por fim, 

almeja-se que o desenvolvimento destes recursos incentive a 

criação de outros jogos educacionais visando à educação em 

saúde e o ensino de enfermagem. 

Descritor de categorias e assuntos 

J.3 [Life and medical sciences]: Health  

K.8.0 [Personal computing]: General - games.  

H.3.4 [Information storage and retrieval]: Systems and 

Software - Performance evaluation (efficiency and effectiveness) 

Termos gerais 

Performance, Experimentation, Legal Aspects, Verification. 

Palavras-chave 

Enfermagem. Educação. Informática em saúde. Jogos de vídeo. 

INTRODUÇÃO 
Os cuidados de enfermagem prestados à população são 

desenvolvidos na maior parte do tempo por técnicos de 

enfermagem e cabe aos enfermeiros proporcionar um ensino de 

qualidade para esses profissionais de nível médio nas escolas 

técnicas, com vistas à minimizar os riscos para a população 

atendida e aprimorar a assistência [10]. 

Atualmente, a necessidade de tornar os profissionais de nível 

médio de enfermagem menos tecnicistas e mais críticos e 
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criativos, tem sido discutida tanto em meio acadêmico, quanto nos 

próprios ambientes de trabalho e é considerada um grande desafio 

para a preparação e formação desse pessoal [12]. 

Assim sendo, a formação e processo pedagógico, que visam à 

construção dos saberes desses profissionais, devem se atualizar e 

estimular a reflexão, desenvolvendo-lhes maior capacidade de 

observação, análise crítica e autonomia, tornando-os agentes 

ativos nas relações profissionais e sociais, bem como interagir 

com a realidade na qual estão inseridos [10,12]. 

Nesse contexto, surgem as tecnologias de informação e 

comunicação (TIC) para facilitar o processo de ensino e 

aprendizagem. Essas vêm sendo inseridas gradativamente no 

ensino da área da saúde e adaptadas de acordo com as demandas 

específicas, seja por meio de ambientes virtuais, softwares 

educacionais, entre outros [4,17].  

A ascensão dessas novas tecnologias têm incentivado melhorias 

no âmbito educacional. A literatura científica destaca experiências 

positivas com a utilização de ambientes virtuais de aprendizagem 

e reforça que a interatividade é fundamental para o 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem [2,6,19]. 

Dentre estas tecnologias, destaca-se a abordagem educacional 

fundamentada em jogos, uma vez que essa permite a integração e 

interação de características lúdicas a conteúdos específicos, 

estimulando assim a aprendizagem [1,11]. 

Esses jogos têm propósitos educativos e conteúdos específicos, 

propiciando a experiência de novas situações, problematizações 

de casos clínicos, além de permitir a construção de novos 

conhecimentos ou ainda o treinamento de habilidades [1,11]. 

Assim sendo, a tecnologia pode oferecer importante benefício 

para o processo de ensino de técnicos de enfermagem e a 

literatura aponta grandes vantagens no uso de tecnologias digitais 

no ensino, principalmente em se tratando da geração Y, visto que 

esta cresceu envolvida pelos avanços tecnológicos. Esses 

profissionais necessitam adquirir conhecimentos sobre os novos 

recursos explorados pelas TICs, proporcionando novas formas de 

aprendizagem e atuação.  

Neste âmbito foi desenvolvido o jogo educacional digital 

DigesTower enquanto proposta de um projeto de Trabalho de 

Conclusão de Curso vinculado a um projeto de mestrado da 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e em parceria com 

o Laboratório de Objetos de Aprendizagem (LOA) da mesma 

universidade. O jogo apresenta todo o trato digestório humano e 

traz aspectos importantes para o ensino de anatomia e fisiologia 

digestória. O jogo vai ao encontro das características consideradas 

fundamentais em ferramentas educacionais desta natureza, 

incluindo disponibilização de interação com o cenário do corpo 

humano e permitindo que o estudante entre em contato com a 

digestão a partir de um ambiente simulado e interaja com o 

mesmo a partir de um ambiente lúdico e interessante [15]. 

O DigesTower é um jogo do gênero tower defense que se passa 

dentro do sistema digestório da personagem principal. A 

personagem com fome se desloca à geladeira para escolher sua 

refeição e inicia-se o jogo. Os alimentos passam ao longo dos 

órgãos do trato gastrointestinal e são alvos da ação enzimática, 

representada por torres (unidades de defesa). O jogo apresenta 3 

fases e 7 níveis. Ao início do jogo há uma explicação do processo 

de digestão, os locais de ação e os principais grupos alimentares 

(carboidratos, proteínas e gorduras) a partir de figuras dos 

alimentos que representativos de cada grupo. Ao final de cada 

fase, haverá uma conclusão geral sobre os alimentos digeridos e 

em relação à saúde da personagem. O protótipo do jogo encontra-

se disponível para acesso no website do LOA1. A seguir são 

apresentadas algumas telas do DigesTower (Figuras 1 e 2) [15]. 

 

Figura 1. Exemplo de tela de informação. 

 

Figura 2. Mapa do jogo e jogabilidade. 

Neste contexto de construção de um jogo educacional 

digital, o estudo teve como objetivo avaliar esta tecnologia na 

perspectiva dos estudantes de um curso técnico de enfermagem, 

como etapa importante para a mensuração da jogabilidade e 

impacto do mesmo para implementação futura no processo de 

ensino e aprendizagem. 

1. MATERIAIS E MÉTODOS 
1.1 Tipo de estudo 
Trata-se de um estudo aplicado e metodológico com a finalidade 

de aplicação de um protótipo de jogo educacional digital em um 

curso de ensino técnico em enfermagem visando o ensino da 

anatomia e fisiologia do sistema digestório. 

A pesquisa aplicada é utilizada para a elaboração de novas 

tecnologias ou para aperfeiçoar aquelas já existentes, suprindo a 

necessidade de um local para uma demanda específica. Esse tipo 

de pesquisa utiliza conhecimentos oriundos da pesquisa básica 

para aplicação prática com produtos [18]. 

1.2 Cenário de pesquisa 
A pesquisa foi realizada em uma escola estadual de ensino técnico 

de um município do interior do estado de São Paulo. 

                                                                 

1 http://www.loa.sead.ufscar.br/digestower.php 
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1.3 Procedimentos éticos 
O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos sob o parecer de número 

735.592/2014. Para a garantia dos direitos dos participantes foram 

respeitados todos os aspectos contidos na resolução 466/12 do 

Conselho Nacional do Ministério da Saúde [3]. 

A participação dos sujeitos na pesquisa foi formalizada através da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), após a certificação de que todas as informações foram 

fornecidas de forma clara e completa, e de que todas as dúvidas 

dos potenciais participantes foram sanadas previamente. 

1.4 Participantes 
Para a seleção dos participantes foi utilizado o método intencional 

ou por julgamento no qual os mesmos são escolhidos 

intencionalmente pelo pesquisador a partir de critérios 

preestabelecidos, levando em consideração o conhecimento do 

pesquisador sobre a população e suas características, o que 

proporciona condições para que os indivíduos sejam incluídos na 

amostra [18].  

Escolheu-se como público-alvo alunos de uma escola técnica de 

enfermagem. Os critérios de inclusão foram: estar no primeiro 

módulo do curso e participando da disciplina “Fundamentos de 

Enfermagem” e ter conhecimentos básicos de informática. Esta 

escolha decorreu de uma opção do pesquisador, para apresentar o 

jogo para alunos que estavam iniciando sua aprendizagem na área 

básica de enfermagem, na perspectiva de conceitos básicos de 

anatomia e fisiologia humana, tidos como essenciais para 

nortearem a sua prática profissional. 

1.5 Coleta de dados 
Para a realização da coleta de dados foi utilizado um questionário 

com base no instrumento EgameFlow e possibilita avaliar a 

satisfação com os conteúdos e a jogabilidade do jogo educacional 

proposto [7]. O participante deve atribuir uma nota de 1 a 7 em 

cada questão das sete categorias (Concentração, Desafios, 

Autonomia, Clareza dos objetivos, Feedback, Imersão e Melhoria 

do Conhecimento) [7]. 

Os dados obtidos no questionário foram analisados 

quantitativamente por estatística descritiva (frequência simples), 

organizados em tabelas e porcentagens, seguindo itens e 

categorias, avaliados e analisados à luz da teoria sobre a temática. 

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A avaliação do jogo educacional foi realizada com estudantes do 

curso técnico de enfermagem de uma escola pública localizada em 

um município do estado de São Paulo. O total de 27 estudantes 

aceitaram participar do estudo. Dentre eles, 5 alunos eram do sexo 

masculino e 22 alunas do sexo feminino. A idade dos estudantes 

variou de 17 anos a 44 anos, sendo a média de 24 anos. 

Foi realizada caracterização dos estudantes por meio de um 

questionário contendo dados sobre idade, sexo, contato anterior 

com recursos tecnológicos, acesso anterior a jogos online e 

opinião a respeito do uso de jogos como ferramentas educacionais 

(Figuras 3 a 5). Os dados foram coletados por meio do 

preenchimento dos questionário de caracterização e do 

instrumento de avaliaç EgameFlow.  

 

 
Figura 3. Contato com recursos tecnológicos 

 

 

Figura 4. Contato com jogos digitais 

 

 

Figura 5. Uso de jogos educacionais como instrumentos 
educacionais 

 

 

Com relação aos dados referentes à avaliação do jogo pelos 

estudantes por meio do instrumento EGameFlow, os resultados 

das avaliações encontram-se descritos a seguir (Tabela 1).  
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Tabela 1. Médias das avaliações do instrumento EgameFlow. 

Item Critérios Média 

C
on

ce
n

tr
aç

ão
 1. O jogo prende minha atenção? 5,4 

2. A maioria das atividades se relaciona com a 

tarefa de aprendizagem? 
6,1 

3. Não sou distraído de tarefas nas quais 

deveria me concentrar? 
5,1 

4. Não sou sobrecarregado com tarefas que 

parecem sem importância? 
5,0 

D
es

af
io

s 

5. Aproveito o jogo sem ficar entediado ou 

ansioso? 
5,1 

6. A dificuldade é adequada? 5,5 
7. Existem “dicas” que ajudam na tarefa? 5,3 
8. Apresenta informações, sob demanda, que 

me ajudam na tarefa? 
5,4 

9. Minhas habilidades aumentam conforme o 

jogo avança? 
5,9 

10. Sou motivado pela melhora das minhas 

habilidades? 
5,7 

11. Os desafios aumentam conforme minhas 

habilidades aumentam? 
6,1 

12. Apresenta novos desafios em um ritmo 

adequado? 
5,6 

13. Apresenta diferentes níveis de desafios que 

se adaptam a diferentes jogadores? 
5,2 

A
u

to
no

m
ia

 

14. Tenho sensação de controle do menu? 5,1 

15. O jogo não permite que eu cometa erros com 

gravidade que me impeça de continuar? 
5,5 

16. O jogo permite que eu me recupere de erros 

cometidos? 
5,3 

17. Sinto que posso usar outras estratégias? 5,4 
18. Sei o próximo passo no jogo? 5,9 
19. Tenho sensação de controle sobre o jogo? 5,8 
20. Tenho sensação de que minhas ações têm 

impacto relevante no decorrer do jogo? 
6,1 

C
la

re
za

 
ob

je
ti

vo
s 

21. Objetivos gerais são apresentados no início 

do jogo? 
5,8 

22. Objetivos intermediários apresentados a cada 

fase/nível? 
5,1 

23. Eu entendo os objetivos da aprendizagem ao 

longo do jogo? 
5,7 

F
ee

d
b

ac
k

 

24. Recebo feedback sobre o meu progresso no 

jogo? 
5,2 

25. Recebo feedback imediato sobre as minhas 

ações? 
5,5 

26. Recebo informação sobre sucesso ou falha de 

objetivos intermediários? 
5,3 

27. Recebo informação sobre o meu status, como 

nível ou pontuação? 
5,4 

Im
er

sã
o 

28. Esqueço do tempo enquanto jogo? 5,4 
29. Esqueço das coisas ao meu redor enquanto 

jogo? 
5,2 

30. Esqueço dos problemas do dia-a-dia 

enquanto jogo? 
5,1 

31. Fico envolvido com o jogo? 5,7 

co n
h

ec
i

32. O jogo melhora meu conhecimento? 6,3 

33. Capto as ideias básicas do conteúdo 

apresentado? 
6,3 

34. Tento aplicar o conhecimento no jogo? 5,8 
35. Quero saber mais sobre o conteúdo 

apresentado? 
5,8 

Em sua maioria, os alunos avaliaram o contato com recursos 

tecnológicos como frequente (74%) indicando que o meio digital 

faz parte de sua rotina, indo ao encontro de outros achados na 

literature [5].  

A avaliação positiva dos alunos com relação à jogabilidade 

apontados na Tabela 1 reforçam as vantagens de motivação para o 

aprendizado que o jogo educativo pode conferir aos estudantes de 

enfermagem. A motivação através das vantagens gráficas dos 

recursos computacionais é destacada pela literature científica 

como um dos atrativos que fazem com que os estudantes se sintam 

satisfeitos com a ferramenta [5,14] 

Notou-se que os alunos conseguiram captar os objetivos do jogo 

de maneira clara e concisa. Entretanto, observou-se que embora 

tenham compreendido os o objetivos gerais do jogo, algumas 

informações intermediárias poderiam ser melhor elucidadas no 

decorrer do jogo, justificando-se pela necessidade de inserir mais 

telas de informações até a versão definitiva. 

Também, verificou-se que os alunos adquiriram melhoria de seus 

conhecimentos através do jogo e que o mesmo cumpriu com os 

objetivos educacionais. Ao final da aplicação do instrumento, 

também foi indagado de maneira aberta e opcional sobre o que foi 

possível extrair do jogo sobre a anatomia e fisiologia do sistema 

digestório. Além disso, notou-se que a incorporação e reforço de 

alguns conhecimentos sobre a temática. Os estudantes levantaram 

que a estratégia do jogo como um recurso educacional facilitou o 

entendimento de alguns conceitos básicos abstratos, como 

exemplo, a ação enzimática no corpo humano e a digestão, 

fixando e aprendendo de maneira mais leve o conteúdo. 

De maneira geral, os alunos destacaram que apreenderam e 

compreenderam conceitos sobre: os órgãos envolvidos no 

processo de digestão, os principais grupos alimentares, a ação 

enzimática e seus principais locais de atuação, a importância do 

processo digestório envolvendo a relação de quebra de 

macronutrientes em micronutrientes absorvíveis pelo organismo. 

Foi relatado melhoria no conhecimento destes discentes, podendo 

notar a importância da utilização de  recursos tecnológicos como 

novas estratégias de se promover o processo de ensino 

aprendizagem de maneira significativa. 

Observou-se que os estudantes possuíam boa autonomia ao longo 

do jogo. Os itens dessa e da categoria de feedback se remetem a 

recuperação de erros cometidos e os feedbacks possíveis para a 

continuidade do mesmo e os valores dessas categorias se 

justificam por se tratar de uma versão de protótipo, ainda em 

desenvolvimento. Ainda, os alunos obtiveram alguns erros em 

seus testes que não havia sido encontrado pela equipe de 

desenvolvimento, sendo de grande valia as contribuições e erros 

de programação levantados para correção e melhoria do protótipo 

para a sua versão final. 

Ademais, os recursos tecnológicos aliados à educação em saúde 

têm se demonstrado instrumentos eficientes para a prevenção de 

doenças e a promoção da saúde. É possível observar que as 

gerações atuais se encontram imersas nas facilidades tecnológicas, 

demonstrando preferências pela utilização de novas tecnologias 
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quando comparada às estratégias tradicionais de ensino e 

aprendizagem [8,16] 

Sendo assim, o jogo DigesTower foi proposto e concebido 

visando suprir essa finalidade. Procurou-se disponibilizar um jogo 

educacional de qualidade capaz de proporcionar um aprendizado 

significativo para os estudantes do curso técnico de enfermagem 

por meio da imersão e associação do jogo aos conteúdos de 

anatomia e fisiologia do sistema digestório.  

Na literatura, tem se descrito que a imersão do jogador tem 

promovido sua identificação com o conteúdo abordado através 

destes serious game, promovendo o autocuidado, promoção da 

saúde e melhorias no seu conhecimento [8,9,13]. 

 Nesse sentido, o jogo educacional DigesTower destaca-se por 

elucidar conceitos de anatomia e fisiologia do sistema digestório, 

além de explorar alguns elementos da alimentação saudável. Vale 

salientar que o jogo explora conteúdos básicos da fisiologia do 

sistema digestório tais como os principais grupos alimentares 

(carboidratos, proteínas e lipídios), a ação enzimática ao longo do 

trato gastrointestinal, a noção de fragmentação de alimentos 

macroscópicos em micronutrientes absorvíveis, entre outros. 

Acredita-se que a incorporação de tecnologias educacionais ao 

processo de ensino e aprendizagem contribua para o 

desenvolvimento de um conhecimento ampliado e auxilie o 

docente em sua prática. 

3. CONCLUSÕES 
A partir do presente estudo notou-se que o uso de novas 

tecnologias s contribui para o desenvolvimento e refinamento de 

novas habilidades e conteúdos. Nesse sentido a avaliação e 

validação do jogo por alunos de um curso técnico em enfermagem 

ressaltam a relevância de se inserir novos recursos educacionais 

como estratégias inovadoras no desenvolvimento do processo de 

ensino e aprendizagem.  

Sendo assim, acredita- se que a concepção do jogo possibilitou a 

utilização de um objeto de aprendizagem significativo para o 

processo de ensino e aprendizagem de anatomia e fisiologia do 

sistema digestório. 

Almeja-se que os resultados deste estudo forneçam evidências que 

sustentem a importância de estratégias educacionais inovadoras no 

processo de formação de cursos profissionalizantes na área da 

enfermagem.  

Por fim, espera-se que em um futuro próximo as tecnologias 

educacioanis digitais tenham maior inserção na sociedade e sirvam 

de inspiração para a criação de novas estratégias e recursos 

educacionais na área da saúde, ainda incipiente no Brasil. 
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ABSTRACT 
We explore the technologies related to Augmented Reality as a 

type of complementary didactical tool in the classroom. We 

describe how to integrate Augmented Reality with regular 

teaching methods. In the experimental phase we used the 

Augmented Reality in three classrooms from a public institution, 

with twenty five students in every classroom, the childrens ages 

are between three years old to five years old. This work used the 

FLEX BUILDER 3 Framework from the ADOBE Family to 

develop the software that was applied in the classrooms because 

other tools do not have a didactic approach. The results show the 

importance of Augmented Reality in the education. This shows a 

new way to increase commitment and enthusiasm from students. 

Keywords 

Teaching methods, learning , augmented reality, learning objects. 

1. INTRODUCTION 
Concepts of Augmented Reality (AR from here on) have been 

applied to academy and corporations in the last few decades. Lee  

adverts that AR helps improve compatibility and applicability in 

our daily lives [1]. Due to improvements in processing and 

Information technologies considerable advances have been made. 

[2]. AR is now being used to improve education and learning 

from both teachers and students.  

Using AR in the classroom increases the motivation in the 

students [3,4].  Learning outcomes are also elevated [5]. Johnson, 

et al. [6] declared: "Augmented Reality has a strong potential to 

enable learning experiences and at the same time a powerful 

context for exploring and discovering the real world. It also gives 

a powerful contextual vision that teachers can employ in their 

educational environments. This content can appeal to different 

senses such as sight, hearing, touch and smell" [7] 

We propose using  the standards for Technological Literacy 

(ITEA / ITEEA, 2000/2002/2007), which can improve visual 

abilities of students, besides emphasizing contents with a ludic  

side which facilitates self-learning. An AR application design 

must start by identifying academic contents using a systematic 

approach to this end, which is an integral vision of the whole 

educational context. 

In Peru exists a important problem with the education in public 

institutions, the project have the no principal objective to improve 

the way that the instructor teaches some concepts for young  

children, the young children have habilities to use new 

technologies, for this reason that is the population of the project.  

This paper is organized as follows. Section 2 describes 

Augmented Reality, section 3 describes Augmented Reality 

Educational Applications, section 4 describes a justification of 

Augmented Reality as a didactic tool, section 5 describes 

considerations of Augmented Reality applied to learning, section 

6 describes learning objects and Augmented Reality, section 7 

describes development  of multimedia content, section 8 describes 

the methodology, section 9 describes the results, section 10 

describes the conclusions and section 11 describes the 

recommendations. 

2. AUGMENTED REALITY 
This technology allows superimposing computer generated virtual 

objects over a real environment in real time [8]. Therefore is the 

Augmented Reality. From a wider point of view, AR is an 

interactive application that combines reality with synthetic 

information -such as 3D images, sound, video, text, haptic 

feedback- in real time and accordingly to the point of view from a 

user [9]. 

AR appeals to a constructivist approach to learning, by allowing 

teachers hands-on interaction and manipulation of virtual objects 

[10]. This allows customization which is precisely the key to 

develop the so called multiple intelligences [11], this improves 

the knowledge from students thanks to a pedagogic and didactic 

model [12], learning by discovery is also enriched and enhances 

creativity, risk taking and removes consequences from mistakes.  

AR complements teaching, improving the capacity of students to 

visualize intricate virtual models, this enables a more holistic 

approach to learning, because concepts and ideas  are no longer 

seen as isolated facts and procedures [13], instead visual and 

spatial relationships can be determined. This allows students a 

more active role. 

2.1 Execution sequence in AR 
AR executes the following four task in a sequential manner [14] ]:  

1. Scenery capture.  

2. Scene identification.  

3. Mix reality with augmented information.  

4. Visualization of augmented scene. 
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2.2 Characteristics 
According to Azuma [15,16],  an AR System must fulfill the 

following characteristics [17]: 

1. Combine a real and a virtual world: The system 

incorporates synthetic information to images captured 

from the real world. 

2. Interactive in Real Time: with its physical environment 

and responds to stimuli from it in a determined time lapse. 

3. 3D alignment: Virtual world information must be three 

dimensional and must be correctly aligned to the real 

world. 

2.3 Advantages: 
Draws attention to the learning activity.  It adds surprise and 

interest from students for not a wide spread technology. 

1. Computer interaction enables a experiential learning. 

2. AR is a novel methodology for it uses new didactic 

resources.  

3. Infrastructure is simple and relatively cheap. A computer 

and a webcam is all that is needed. 

4. Its use is intuitive and the learning curve is short. It 

achieves good results soon and with little previous 

knowledge. 

3. AR EDUCATIONAL APPLICATIONS  
The challenge of adopting AR as a complement to traditional 

learning methodologies implies the need of applications offering 

detailed, three-dimensional interactive environments, which 

would allow exploring and acquiring concepts in a way not 

possible by a books or screens.  

Different software packages are  available for our purpose [18].  

Such as: environmental sciences [19], micro-biology [20] 

biomedics [21], math reasoning [22], Medical sciences [23], 

developement of visual poetry [24], Virtual life cycles of a many 

butterflies [25]. These applications work with a number of 

universal formats. 

3.1 Cuadernia  
It allows creating digital books with multimedia content, 

including AR since version 2.0. To this end, a special blueprint 

allows selecting.  DAE4 objects which users can later rotate. 

3.2 Atomic authoring tool  
This GNU GPL licensed tool permits creating AR applications. It 

was developed in the Processing programming language. 

The main motivation of ATOMIC is to offer the comunity an open 

source tool which does not require too many technical knowledge 

to access AR technology. 

3.3 Smart  
This educational system uses AR to teach correct usage of 

transportation means, animal taxonomy and similar semantic 

categories via a set of rackets used to manipulate a TV-show-

styled game with 3D models over imposed to the video feed. 

Results suggest that SMART is effective in maintaining high 

levels of motivation in children and also has a positive impact in 

learning experience, especially in weaker students [26]. 

3.4 Augmented biology  
Used to study anatomy and body structure in biology. With it 

teachers could use AR to show 3D models representing human 

organs. On the other hand, students can carry independent 

learning via markers and a portable computer with built-in 

webcam. 

3.5 Mathematics and geometry education  
Designed to teach mathematics and geometry in 3D. Teachers and 

students can share a virtual collaboration space to construe 

geometrical shapes. They can later superimpose computer 

generated images over the real world. 

Furthermore, Kaufmann determined AR that can be used in 

dynamic geometry education for a wide variety of shapes. For 

example, using AR teachers and students can explore intuitively 

the properties of interesting curves and shapes and other 

geometrical forms [27]. 

3.6 Augmented Books 
In these applications a camera focuses over pages of a book and 

computer generated additional information is aggregated and 

displayed on a screen. Several authors report using AR in books 

with positive results. Among the main ones are: [28,29,30]. 

4. JUSTIFICATION OF AR AS A 

DIDACTIC TOOL 
Barfield and Caudell, define AR as a tool to support 

educational environment, for it stimulates the desire to learn, 

awakes interest and encourages a investigative spirit in students, 

as well as many other factors that help understanding and 

assimilation to be much easier [31]. 

 
Figure 1. ISTE Standards [31] 

 

Taking TIC standards for students into account. we take 

ISTE( International Society for Technology Education ) as a 

reference, that was showed in Figure 1 [31].  

Criteria for technological basic education for students is divided 

in six great categories, they are very concrete and pertinent for 

Latin American education [31]. 
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4.1 Technological Literacy norms (ITEA / 

ITEEA, 2000/2002/2007)  
According to design standards 8,9 and 10 from these norms, AR 

can be used to improve abilities of visual learning students. 

1. Standard 8, because students have a tendency to 

comprehend design attributes through visualizing and 

manipulating models from different perspectives. 

2. Standard 9, students can develop comprehension of the 

engineering design process; this can be fulfilled by 

evaluating components and relationships through spatial 

analysis. 

3. Standard 10, where students "develop an understanding of 

the problem solving role, research and development, 

invention, innovation and experimentation". All these 

examples present additional resources which teachers can 

use to motivate students and create a richer learning 

experience. 

Given this, AR is a very effective tool in learning. Students can 

improve knowledge and abilities, especially in complex theories, 

machinery and mechanisms of systems [32]. 

5. CONSIDERATIONS OF AR APPLIED 

TO LEARNING.  
AR can be applied to computer assisted learning. This allows 

designing attractive learning materials which at the same time can 

be used in beneficial situations to regular basic education [33]. 

However, we must also consider that some applications can be a 

overwhelming cognitive overload due to the complexity of the 

activities [34], navigation and the scientific investigation process  

[35], or team decision making [36] another important 

consideration is to integrate and manage perspectives from 

designers and teachers, to them, a minimum of two to three 

facilitators is required to guarantee a correct application without 

technical mistakes [37]. Moreover, an application success can be 

dependant in great measure of a good teacher who introduces and 

facilitates key experience points [38]. 

Finally, another consideration to take into account is the current 

state of the art in technologies based on location and movement. 

Most technical problems found during experimentation involve 

GPS error [34]. 

6. LEARNING OBJECTS AND AR 
A learning object is a collection of information objects put 

together using metadata to correspond to the necessities and 

personality of a particular learner [39]. 

A didactic proposal for building AR applications must emphasize 

contents with a ludic dimension, to enable self-learning starting 

with the identification of the learning context.  

An AR application must start by identifying the academic contents 

employing to this end a systemic approach which is an integral 

vision incorporating knowledge, learning and teaching actors, 

support from technological and didactic-communicative resources 

to create an interactive learning universe. At the same leaning 

leans towards playing, which is recognized as a ever more 

important strategy in educational environments, specially because 

it escapes instrumentalist pretensions which characterize 

traditional teaching [40]. 

The premises for the development of Augmented Reality software 

were taken of a previous work[40]; it is shown in Figure 2. 

 
Figure 2. Software developement proposal [40]. 

 

7. DEVELOPMENT  OF MULTIMEDIA 

CONTENT 
To develop AR content, FLEX BUILDER 3 Framework 

from the ADOBE Family was used. It allows creating 

ActionScript and compile them to Shockwave SWF files, which 

can be executed in most operating systems: Windows, Linux, 

MAC OS, etc. 

The libraries used were papervision3D and GLP licensed 

FLARTOOLKIT. It allows creating AR applications in a 

ActionScript3 port   to Shockwave Flash, which allows 

indentifying the marker and calculate the position where 3D 

objects will be superimposed;  Papervision3D is a open source 3D 

engine for Shockwave containing classes to manipulate 3D 

objects in flash, we can therefore create a scene in our swf with 

3D objects a webcam, besides allowing 3-axis rotation. 

When marker is identified by the webcam, this is linked by the 

library and superimposed to the augmented model. As such proper 

AR content is generated, because real world objects are enriched 

with virtual objects 

8. METHODOLOGY 
According to the concepts raised above, it is necessary to make a 

test case and for this we have the help of children school cradle 

garden of the National University of San Agustin. In developing 

experimentation with augmented reality it will be penetrated with 

a new experience that was to entrench the issue of recognition of 

colors provide patterns each children which show objects of basic 

and secondary colors obtained repository objects 3D 

3dwarehouse1. 

Subsequently, a dynamic where every child children mentioned 

and associate a color to an object and later to observe the object 

they had in mind is performed. 

8.1 Sample: 
Test subjects are children from a pilot school, age of children 

varies between 3 and 5 years old, who are studying in a cot garden 

(pre preschool education institution) of the National University St. 

Augustine, there are 25 children in every classroom and for the 

research that is used 14 children of 3 years old, 19 children of 4 

years old and 23 children of 5 years old, this population of 

students from baseline in a big city has a sample of various 
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origins, customs and environments, which were homogenized age 

for this study, Figure 3 shows the participants in the activity of 

RA. 

 

 
Figure 3. Children participating in the activity of RA 

 

8.2 Data collection: 
This research has a qualitative methodological approach. Which 

attempts to identify the profound nature of reality, its system of 

relationships and their dynamic structure, in order to obtain 

information relevant to carry out the investigation. To carry out 

this research, he also sought to understand the actions seen in the 

context where the research was conducted, using observation and 

interviews with teachers and children on the initial level. 

 
Figure 4. Participation of teachers and students is shown with 

the application of RA 
 

Simple observation on the group of children was used in this 

investigation because these subjects are not eligible for other 

types of data collection and survey were also made other method 

as was the interview. 

This interview was conducted in the presence of teachers and 

other children, the actions performed by children was 

spontaneous, because children did not expect the visit of 

researchers associated with the research, which It reinforces the 

fact that they have prior knowledge of the use of the devices, 

Figure 4 the participation of teachers and students is shown with 

the application of RA. 

The process of data recolection was supported by a video digital 

recording of the educational environment where the children 

interact and learn. The conditions of the environment were 

adequate for carrying out the experience. 

Seeing the video digital recording of AR experience with children 

was observed more detail. But the analysis focuses on the number 

of interventions involving children and skill using patterns. 

 

9. RESULTS 
At the end of the assessment activity it was observed where it was 

highly productive interaction of children with RA Technology 

was held. These results are reflected in Figure 5. 

In assessing the results of the interaction between children and the 

application of augmented reality we see that in the course of the 

experience promoted the following positive characteristics, 

according to the research team: 

 

 
Figure 5. Participation of teachers and students is shown with the 

application of RA 
 

• Encourages cooperation, solidarity and improved 

classroom climate, which is shown in Figure 6. 

• Group work is constant and information is easily 

assimilated. 

• Improving the participation of children. 

 

 
Figure 6. Number of interventions in classroom 

Also the surprise of the children was observed when the object 

appeared in 3D and more when to realize they could move, this 

can be seen in Figure 7. They had children that usually do not 

normally participate in educational activities given by the teacher, 

but to see what was happening began to come forward to 

participate and interact with the 3D object showing great 

enthusiasm and joy in doing. 
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Figure 7. Children participating in the activity of RA 

 

They are fascinated to see themselves reflected in the image at the 

same time this was built in a combination with the 3D object, all 

they wanted to interact with the image that did not exist in reality, 

but in the superposicionamiento of images, for example they 

wanted to Sometime touch or bite objects as fruits, reinforcing the 

fact that augmented reality provides new possibilities for teaching 

and general acceptance.  

 

10. CONCLUSIONS 
The presented references show that AR is an emerging technology 

which requires a strong consideration as a complementary didactic 

tool in education programs, given that the presented strategic 

model leverages teaching aspects from constructivism and 

enriches them with information management notions and a 

systemic approach. The presented model is a condensed version of 

the dynamic of information management and knowledge, 

prioritizing strategies to collect, process and deliver data and 

information. Results are encouraging in contexts where 

technology has been applied, also we must reflect upon coherence 

in pedagogic and didactic designs and how this converges with 

technology, for it is not only about working the contents, but also 

about quality from what is learned and what can be achieved with 

it. 

11. RECOMMENDATIONS 
1. AR systems can be better taken advantage of by using 

images or models with previous knowledge in graphic 

designs and 3D modeling. 

2. If teaching times are extended we run into the risk of not 

finishing a learning session in time. 

3. AR applications are promising: education, biology, tourism, 

astrology, medicine, military training and commerce. A 

transcendental space to encourage their propagation in 

academic, scientific and commercial circles is very 

important  

4. Reduce AR applications which employ GPS because lack of 

preciseness causes most observed technical problems. 
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ABSTRACT 
Although the use of Thesis Debate pedagogical architecture is 

desirable, its use is not trivial for the teacher who coordinates the 

debate. Our research seeks to find contributions to their 

coordination, reaching the pairing task of reviewers and reuse of 

theses its focus by offering a solution that aims to enhance its use 

in order to contribute with this tool. The theses are important tools 

in the debate, as well as proposing a theme, seek to place 

participants in situations that promote the clash of ideas and 

consequently the construction of knowledge, and interesting to 

create a database of theses for reference and reuse. For this 

exchange to take place it is necessary to determine the couple who 

acted in the arguments of shock, work coordinator that can be 

brokered by a less dependent on their actions system. 

RESUMO 
Embora o uso da arquitetura pedagógica Debate de Teses seja 

desejável, seu uso não é algo trivial para o professor que coordena 

o debate. Nossa pesquisa busca encontrar contribuições para sua 

coordenação, alcançando na tarefa de emparelhamento de 

revisores e reaproveitamento das teses seu foco de atuação, 

propondo uma solução que objetiva potencializar seu uso de 

forma a contribuir com essa ferramenta. As teses são instrumentos 

importantes no debate, pois além de propor um tema, buscam 

colocar os participantes em situações que promovam o choque de 

ideias e consequentemente a construção do conhecimento, sendo 

interessante que se crie um banco de teses para consulta e 

reutilização. Para que essa troca ocorra é necessário que se 

determine os pares que atuaram no choque de argumentações, 

trabalho do coordenador que pode ser intermediado por um 

sistema menos dependente de suas ações. 

Categories and Subject Descriptors 

D.3.3 [Programming Languages]: [Information Search and 

Retrieval]: Relevance Feedback,Information filtering, Search 

process. 

General Terms 

Pedagogical architecture, Thesis Debate, Computing in 

Education, CSCL. 

Keywords 

Arquitetura Pedagógica, Debate de Teses, Informática na 

Educação, CSCL. 

1. INTRODUÇÃO 
A tecnologia da informação vem transformando as organizações, 

suas relações internas e externas, possibilitando novas interações e 

propondo novos discursos sobre educação. Com a popularização 

dos meios computacionais em nossa sociedade, tais como 

computadores, tablet's e smartfones, acompanhado da expansão da 

rede de computadores e internet, proporcionam ao homem 

infinitas possibilidades de comunicação, contato e interação. 

Neste contexto, são instrumentos de ligação importantes, e devem 

ter seu potencial explorado para uso pedagógico e educacional.  

Toda tecnologia existente não seria o bastante para produzir 

sistemas de apoio à educação sem se apoderar de conceitos 

pedagógicos, cooperativos e colaborativos, mas unidos criam 

possibilidades que favorecem a mediação do professor e a 

interação dos alunos em busca da construção do conhecimento. 

Desta forma surge a oportunidade de criar sistemas para beneficiar 

o apoio do professor neste processo. 

Neste sentido o Debate de Teses (DT) é uma abordagem 

pedagógica apoiada por tecnologia que atende a essas 

necessidades de interação, favorecendo a mediação entre os pares 

de uma maneira sistemática, sendo essa pesquisa uma 

contribuição que visa auxiliar essa dinâmica. No entanto, para que 

o professor seja capaz de dar conta da demanda de informações 

geradas nesse ambiente é preciso a introdução de novas 

ferramentas de apoio para esse seu trabalho ser melhor 

qualificado. Com isso nossa pesquisa visa criar um grupo de 

facilidades para qualificar o trabalho do professor. 

As teses são afirmações sobre um determinado recorte de um 

campo de conhecimento, elaboradas para apoiar a construção de 

conhecimento dos alunos a partir de discussões estruturadas, entre 

os pares, mediadas pelo professor. Em sua prática pedagógica o 

professor pode ir identificando teses que proporcionem discussões 

mais favoráveis à aprendizagem. Desta forma se torna importante 

criar ferramentas que possam melhorar a percepção do professor 

em ralação as teses, bem como na identificação dos pares que 

proporcionem uma melhor troca de ideias. 

Objetiva essa pesquisa modelar instrumentos que possam 

organizar e classificar qualitativamente as teses, buscando criar 

meios para que os participantes possam avaliar e expressar sua 

percepção em relação ao DT, de forma a criar índices que possam 

orientar o mediador na escolha de teses já utilizadas em Debates 

anteriores. Busca também, modelar instrumentos que possam 

sugerir os revisores de uma forma menos dependente do 

mediador. 
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2. Fundamentação Teórica 
Segundo a abordagem construtivista, baseado na epistemologia 

genética piagetiana, as pessoas aprendem através das interações 

com o meio, usando seu poder de associação para criar cognições 

que orientam novas percepções. Desta forma a discussão é um 

dialogo de interação importante, que segundo [1], surge “a partir 

do embate entre as coisas e entre os outros, que produz um 

intercâmbio de pontos de vista”. 

A tarefa de construção do conhecimento decorre da interação do 

indivíduo com o meio, segundo [1][5] “numa perspectiva 

piagetiana, que considera a criança como um interlocutor 

intelectual do adulto. Em vez de receptáculo vazio a ser 

preenchido, como tudo aquilo que advêm do meio, a criança é 

vista como fonte de conhecimento. Ela é um criador que inventa 

os instrumentos do seu conhecimento e os utiliza para criar 

conteúdos novos, abrindo novas possibilidades”. 

Visando criar oportunidades para construção do conhecimento na 

forma cooperativa, onde o aprendiz é sujeito do seu próprio saber, 

encontrando nele autonomia para moldar novas perspectivas, [2] 

afirma “Ninguém educa a si mesmo, os Homens se educam entre 

si, mediatizados pelo mundo”. É possível perceber que é 

necessário criar instrumentos que possam fornecer ao educando 

meios de interação necessários para evolução das suas percepções 

no universo do saber. 

2.1 Arquitetura Pedagógica (AP) 
Arquiteturas pedagógicas são sistemas computacionais que 

mediam o processo de ensino e aprendizagem, construídos com 

base nos preceitos da pedagogia, de forma a aproveitar as bases 

tecnológicas da sociedade moderna, para criar artefatos que 

possam gerar situações que fomentem o indivíduo a utilizar suas 

características inatas de percepção, no processo de assimilação de 

novos saberes. Tais sistemas são projetados com a intensão de 

propiciar um conjunto de regras que guiam aqueles que ali 

interagem em um processo de aprendizagem. 

Segundo seus proponentes [4], define Arquiteturas Pedagógicas 

(AP) como: “Estruturas de aprendizagem realizadas a partir da 

confluência de diferentes perspectivas: abordagem pedagógica, 

software, internet, inteligência artificial, educação a distância, 

concepção de tempo e espaço. O caráter destas arquiteturas 

pedagógicas é pensar a aprendizagem como um trabalho 

artesanal.” 

 

2.2 Arquitetura Pedagógica Debates de Tese 
(DT) 

Um Debate Teses é um AP, na qual, parte-se de um elenco 

de “teses” relacionadas com um campo de conhecimento, com as 

quais os estudantes podem concordar ou discordar, buscando a 

aprendizagem a partir das interações. A dinâmica principal do 

debate se dá através das seguintes fases: Apresentação das Teses, 

Posicionamento/Argumentação, revisão da argumentação por 

pares, réplica da revisão, tréplicas e 

posicionamento/argumentação final. No DT cada participante 

desempenha o papel de argumentador e de revisor da 

argumentação de um número determinado de participantes. 

As teses propõem o campo de estudos do debate e cada 

participante cria seu posicionamento em relação à tese (concorda, 

discorda, parcialmente ou não) bem como, a argumentação que o 

sustenta, esta, posteriormente passará pelo processo de revisão por 

pares, ou seja, será revisada por um ou mais participantes do DT. 

No emprego do DT é possível observar que o conhecimento 

prévio do aluno é fundamental nas interações que, sutilmente, 

buscam conduzir o aluno a troca de informações na forma de 

debate, induzindo-o a buscar novos saberes para compor sua 

argumentação. 

Quando o aluno tem o contato com outras argumentações visando 

revisá-las, interage com outras perspectivas, além organizar 

esforços para apontar na argumentação pontos que sejam falhos, 

desta forma o aluno pode enriquecer seu potencial argumentativo, 

encontrando na ação de revisão uma tarefa que pretende motivar 

situações de desequilíbrio momentâneo. 

2.3 Mediação no Debate de Tese 
São tarefas da mediação do Debate de Teses: 

• Seleção/elaboração de teses, levando em conta o 

conhecimento sobre o campo de estudo e do perfil dos 

participantes; 

• Diálogos com os participantes com base em seus 

posicionamentos e argumentações, buscando esclarecê-los seleção 

de revisores, buscando as parceiras de revisões que favoreçam o 

processo de discussão; 

• Acompanhamento das revisões, interagindo com os 

revisores, para esclarecê-los de seus papéis; 

• Leitura das argumentações finais, buscando elementos 

para diálogos esclarecedores e avaliativos ao final de um debate. 

• A coordenação do debate é fundamental para o bom 

andamento do debate e consiste na tarefa de orientar as ações dos 

participantes para que o debate se realize de maneira apropriada à 

construção de conhecimento, dando aos participantes suporte para 

um melhor aproveitamento individual e coletivo. 

2.4 Outras iniciativas de pesquisa no contexto 
do Debate 

Este projeto está sendo realizado no laboratório de informática 

aplicada à educação, na Universidade Federal do Espírito Santo 

onde existem outras iniciativas em torno do DT, das quais 

podemos destacar. 

1. Uma implementação um sistema de debate de teses 

(http://lied.inf.ufes.br/acesso/debateteses/dt/) que busca solucionar 

o problema da dinâmica principal do debate de forma a distribuir 

as teses para os participantes e organizar o cronograma da das 

atividades de revisão. Tal sistema foi utilizado para análise 

visando buscar pontos de melhoria; 

2. [4] busca solução para as demandas textuais geradas pelo 

DT, usando agentes inteligentes para acompanhar sua dinâmica 

principal, visando identificar nos textos sua evolução e coesão 

com a proposta da tese, indicando sugestões e alertas aos 

participantes. Outros pontos são: Geração de relatórios que 

buscam concentrar informação sobre a evolução do DT, busca de 

plágios, encontrar elementos que indiquem que o participante está 

apenas realizando a tarefa por obrigação, de forma a apenas 

concordar com as argumentações e inclusive repetir os mesmos 

pontos nas diversas revisões. 
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3. Metodologia 

Em busca de elementos que podem orientar o aluno no processo 

de ensino e aprendizagem, o início da pesquisa foi orientado a 

buscar e entender os conceitos das AP's, procurando encontrar 

elementos que sustentem a criação de componentes 

computacionais de contribuição. Desta forma foi escolhido o DT 

para atuação de forma mais específica no seu processo de 

coordenação. Desta forma a pesquisa passou pelas seguintes 

etapas: 

• Revisão da literatura sobre uso de tecnologia na 

educação e suas tendências; 

• Participação em um DT como aluno; 

• Aplicação de um DT, como mediador, em uma escola 

de formação técnica, para compreender as necessidades de apoio 

necessário a essa função; 

• Seleção e modelagem de um sistema de apoio; 

• Elaboração de uma versão atualizada de um ambiente 

para realizar o DT, com características mais flexíveis voltadas 

para a integração de novos componentes; 

• Elaboração de ferramentas computacionais para integrar 

ao ambiente, voltadas para o atendimento das “necessidades” 

identificadas. 

3.1 Aplicação do Debate 

De forma a encontrar pontos de melhoria na aplicação do debate 

de teses, foi imprescindível a aplicação do mesmo, onde 

dividimos em duas fases. Em primeiro momento utilizado uma 

ferramenta não específica, o PBworks (ferramenta para construção 

de páginas web para leigos). Em segundo momento foi utilizado 

uma ferramenta construída especificamente para o DT. 

4. Problemática 

Embora o DT seja desejável, o esforço de coordenação não é 

trivial para um professor sem o auxílio de um software para 

mediar os envolvidos nesta AP. 

No entanto, a utilização desta AP proporcionou a observação de 

duas contribuições importantes, que não visam revolver toda 

sistemática de coordenação do DT, mas contribuir com parte deste 

processo. 

Há pontos observados no que diz respeito ao apoio as demandas 

textuais do DT, no entanto, este assunto é tratado em outra linha 

de pesquisa e pode ser melhor observado no artigo “ALPES: Um 

sistema multiagente para análise de produções textuais no 

contexto de um Debate de Teses[4]. 

Em virtude disso o foco deste trabalho é criar instrumentos que 

possam apoiar o professor no reaproveitamento das teses e 

emparceiramento dos revisores, dando suporte a estes dois pontos 

exigidos na coordenação do debate. Outros pontos podem ser 

identificados na coordenação, mas fogem do foco principal desta 

pesquisa. 

 

5. Banco De Teses 

A primeira delas com respeito à seleção de boas teses para debater 

um tema. Neste sentido a escolha das teses é anteriormente 

pensada pelo professor em conjunto com os estudantes, de forma 

que o professor em diálogo com os alunos pode perceber qual o 

poder que uma determinada tese tem em gerar situações de 

desequilíbrio. 

A tese além de propor o tema do debate deve ter a capacidade de 

criar situações que os participantes exponham suas 

argumentações. Desta maneira, o conhecimento prévio do aluno é 

crucial para o processo de argumentação e revisão, provocando 

situações de reconstrução dos conceitos já entendidos, buscando 

de novas assimilações através do processo de revisão das 

argumentações por outros participantes. 

Deste modo, é importante mencionar que uma tese com potencial, 

pode ser reaproveitada pelo professor, seja ele o criador ou não. 

Ao longo do uso de várias intervenções pode ser criado um banco 

de teses que pode facilitar o professor a reutilizar teses em novos 

debates. Sendo necessário que se classifique, avalie e quantifique 

sua aplicabilidade, a fim de gerar um repositório organizado. 

Assim sendo, o professor antes de criar, poderá buscar no banco 

de teses, propostas similares ao tema que pretende trabalhar, tendo 

uma visão antecipada do impacto que a tese teve em debates 

anteriores, vista a construção do conhecimento. 

6. Emparceiramento para Revisão das Teses 

O segundo foco estudado na coordenação do DT é o 

emparceiramento de revisores, fase posterior à argumentação, 

onde o professor deve escolher quais serão os revisores de uma 

determina argumentação. 

Desta forma a argumentação feita pelo participante dever ser lida 

pelo revisor que busca elementos a contestar, não considerando a 

opinião, e sim pontos de inconsistência na argumentação frente as 

evidências apresentadas. Neste contexto, é importante que cada 

argumentação seja revisada por mais de um participante, 

garantindo que o argumentador tenha múltiplas visões sobre sua 

argumentação. 

O processo de revisão é fator principal do DT, já que busca 

colocar o argumentador em situação de desequilíbrio 

momentâneo, fazendo que ele reconstrua suas ideias com base nos 

pontos observados pelo revisor. Assim o emparceiramento de 

revisores é fundamental para potencializar tal desequilíbrio. 

Assim sendo o emparceiramento de revisores pode ser feito de 

diversas formas, entre elas destacamos quatro que são pertinentes 

ao processo de revisão e servirão como base para estudo. 

6.1 Maneira 1 – Distribuição aleatória 

Nesta distribuição o professor tem interesse de distribuir de forma 

aleatória os revisores, por não conhecer os participantes, ou por 

vontade própria. No entanto, deve ser respeitado o princípio de 

que todos devem ter sua argumentação revisada e também revisem 

outras argumentações. 
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6.2 Maneira 2 – Distribuição aleatória 
evitando pares idênticos 

Neste modo a distribuição ainda é feita usando os princípios da 

distribuição aleatória, mas acrescenta uma regra que determina: O 

participante que revisar um determinado argumentador, não pode 

ter esse como revisor, evitando pares idênticos. 

6.3 Maneira 3 – Distribuição que evita 
formação de subgrupo de revisores 

Partimos nesta distribuição respeitando os preceitos das 

distribuições anteriores e evitando que se formem subgrupos, ou 

seja, o conjunto de todos os participantes não pode ser 

subdividido de forma que apareça dois ou mais grupos fechados, 

onde o revisor e argumentador permaneçam apenas dentro deste 

subgrupo, podendo ser melhor observado na tabela (veja Tabela 

1), a seguir: 

Tabela 1. Formação de subgrupos. 

Participante Revisor 1 Revisor 2 

1 4 5 

2 1 5 

3 1 2 

4 2 3 

5 3 4 

   

6 9 10 

7 6 10 

8 6 7 

9 7 8 

10 8 9 

6.4 Maneira 4 – Distribuição com base na 
qualidade da argumentação 

Neste processo de emparelhamento dos revisores será usada a 

argumentação do participante para que o processo de distribuição 

seja menos aleatório. Assim, o professor mediador do debate, após 

a fase de argumentação, irá ler as argumentações e qualificá-las 

atribuindo um valor numérico de zero a dez. Por conseguinte, esse 

atributo determinará a profundidade da argumentação, onde 

índices maiores indicam maior profundidade no nível de 

argumentação. Esses valores são subjetivos e dependem da 

percepção de cada mediador em relação à qualidade da 

argumentação. 

Após esse processo de qualificação, os índices obtidos serão 

usados para emparceirar os participantes no processo de revisão. 

Com base nisso, o professor pode optar por mesclar os 

participantes que desenvolveram as melhores argumentações com 

os de menor profundidade, e com isso, propiciar uma maior troca, 

visando fortalecer a discussão do grupo. 

Por outro lado será possível optar pelo emparceiramento dos 

participantes que obtiveram os melhores índices na argumentação, 

de forma a aprofundar o nível da controvérsia, portanto, ao chocar 

participantes mais bem preparados podemos supor que ocorrerão 

condições mais propícias a situações de desequilíbrio. Contudo, é 

importante salientar que as maneiras apresentadas são algumas 

das possibilidades possíveis para o emparceiramento dos 

revisores. 

7. Proposta De Soluções 

Em vista da problemática apresentada à proposta da solução será 

dividida em três módulos: Principal, Banco de Teses e 

Emparceiramento dos Revisores, que se comunicam para a 

solução total da proposta. 

7.1 Modulo Principal 
O módulo principal, que tem seu modelo de dados expresso 

(Figura 1), a seguir, fará o controle da dinâmica principal do 

debate atuando em: 

• Cadastro dos participantes;  Gerência do Debate; 

Criação e inserção das teses no debate; Gerência do cronograma; 

Inserção de participantes; Distribuição das teses para os 

participantes. Controle de acesso do usuário. Controle de sessão.  

 

 Figura 1. Modelagem de Dados do Módulo Principal. 

 

7.2  Módulo de Banco de Teses 

A classificação das teses será feita primeiramente usando áreas do 

conhecimento, no momento de sua criação, desta forma a 

classificação segue para subáreas, de maneira que seja possível 

sua busca de forma mais objetiva em relação à temática. 

Seguindo o processo e ao fim do debate o mediador quantifica os 

atributos com base na sua percepção em relação a tese junto ao 

debate. Tais atributos serão usados para qualificar as teses, e 

nortear no futuro a busca. Desta forma o professor terá a ideia de 

qual capacidade há na tese de gerar situações de desequilíbrio, 

atingir seu objetivo, bem como trazer observações que o professor 

julga pertinente registrar. 

Desta maneira tais informações têm o intuito de facilitar o 

reaproveitamento, propondo uma visualização das controvérsias 

que a tese gerou, contudo, as observações e qaulificações do 

professor devem orientar os demais na escolha da tese. 

Assim sendo é possível observar junto à modelagem de dados 

(Figura 2), a proposta da solução para o módulo de classificação 

das teses. Os atributos são quantitativos, expressos em uma escala 

de zero a dez, e indicam a percepção do mediador do DT em 

relação à tese. Podendo esses valores serem diferentes para uma 

mesma tese em relação a dois ou mais debates. Desta forma, o 
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valor final expresso ao longo de várias classificações, será a média 

harmônica dos mesmos. 

 

Figura 2. Modelagem de Dados Módulo Classificação das 
Teses. 

7.3 Módulos de Emparceiramento dos 
Revisores 

Esse módulo visa propor uma possível solução para o 

emparceiramento dos revisores, e deve entrar em funcionamento 

após a fase de argumentação. 

A primeira ação deste módulo é verificar se todos os participantes 

do debate cumpriram com a tarefa de argumentação; alertando o 

mediador, que pode optar por alterar o cronograma do debate, a 

fim de estender a fase de argumentação, ou prosseguir sem esses 

participantes. Com isso os participantes que não concluíram a 

argumentação não podem participar do processo de 

emparceiramento. 

Antes do processo de emparelhamento é necessário que o 

mediador do debate leia as argumentações e atribua um valor de 

zero a dez para o nível de profundidade da argumentação, apenas 

desta forma, será possível usar esse índice para o 

emparelhamento. O módulo não deixa o mediador prosseguir sem 

a qualificação das argumentações. 

Desta forma a (Figura 3), a seguir, traz a modelagem de dados 

deste módulo, de forma a expressar o debate (debate), as teses 

inseridas neste debate (tese debate), a argumentação do 

participante (argumentações), a qualidade da argumentação 

(qualidade da argumentação) e a relação de revisores, bem como a 

revisão em si (revisões). 

  

Figura 3. Modelagem de dados do módulo 
emparceiramento de revisores. 

A interface com o usuário permitirá que o mediador escolha qual 

maneira de gerar o emparceiramento, conforme descrito na sessão 

6 deste artigo. Após a escolha o sistema irá se comportar de 

acordo com cada opção. 

Para todas as opções o sistema deve colocar os participantes em 

uma lista, e para a maneira aleatória essa não precisa ser ordenada, 

podendo ser obtida diretamente da base de dados. 

No emparceiramento puramente aleatório o módulo deve buscar 

cada elemento da lista e sortear os revisores para esse, de acordo 

com a quantidade de revisões, respeitando apenas duas regras: O 

número de sorteio será igual ao número de revisores, e o 

participante não pode revisar a si mesmo. 

Na opção: Distribuição aleatória evitando pares idênticos e 

subgrupo de revisores, o sistema deverá usar o algoritmo 

mostrado na (Figura 4), a seguir, busca relacionar cada elemento 

com um número de elementos igual à quantidade de revisões, 

usando o conceito de “salto” que determina a distância na lista 

entre o participante e seus revisores. Assim, o “salto” deve ser 

calculado dividindo-se o tamanho da lista (ou número de 

participantes) pela quantidade de revisões, menos um. Desta 

forma, garante-se que não ocorrerá subgrupos, nem pares 

idênticos 

 

Figura 4. Algoritmo de Emparceiramento de Revisores. 

Seguindo para opção: Emparceiramento, com base na qualidade 

da argumentação, é necessário ordenar a lista de participantes de 

acordo com o atributo profundidade (quantifica a qualidade da 

argumentação), de forma crescente. 

Neste processo o segundo passo é verificar se o mediador quer 

emparelhamento antagônico, onde os melhores argumentadores 

revisam os piores. Nesta opção a lista segue ordenada, caso 

contrário (melhores argumentações são revisadas por melhores 

revisores), à lista deve ser ordenada de forma a posicionar os 

participantes com melhores índices nos extremos da lista e 

participantes com índices menores no centro da lista. 

Para ambos os casos o algoritmo buscará a mediana da lista, 

determinando seu ponto central, e passará a fazer a distribuição 

usando os extremos, portanto, os participantes do início da lista 

serão revisados pelos participantes do fim da lista, a mediana 

indicará que o processo de emparelhamento atingiu metade dos 

participantes, passando assim, a determinar os revisores para os 

participantes do fim da lista, emparelhando com os do início da 

lista. Esse algoritmo pode ser observado na (Figura 5), a seguir. 
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Figura 5. Algoritmo de Emparceiramento Qualitativo de 
Revisores. 

 

8. Considerações Finais 

Foi possível observar ao decorre do processo de aplicação do 

debate sem o módulo de emparceiramento de revisores, que esse 

demandou uma quantidade de tempo considerada, vista o número 

de participantes e a escolha dos revisores um a um. No entanto, 

essa percepção é empírica e determinada apenas por um mediador. 

Para que esse fato seja consumado é necessária à medição junto a 

mais usuários a fim que se organize dados para expressar tal 

percepção de uma forma mais científica. 

Em relação ao reaproveitamento das teses o projeto ainda carece 

de várias interações com vários mediadores para que seja possível 

notar a usabilidade deste módulo, a fim de analisar quais e 

quantas vezes uma determinada tese foi reaproveitada. 

Este artigo expressa a aborda funcionalidades específicas da 

coordenação do DT, desta forma não atinge itens também 

necessários para essa coordenação como: Troca de mensagens 

entre mediador e participantes, análise dos textos, alerta ao 

usuário sobre as fases da dinâmica, ocultação de nomes dos 

participantes para evitar fatores de afinidade nas revisões, bem 

como outros fatores que juntamente, não foram alvo deste artigo, 

mas serão abordados em trabalhos futuros. 
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ABSTRACT 

This research is designed with the proposal to investigate the 

technologies and capabilities present in the school environment. 

Biology teachers and students from public schools participated 

with their experiences and testimonials. The results indicate that 

the wishes and profiles of the students in the use of technologies 

differ from practices of teachers. The continuing education of 

teachers and the reflection of the results are pointed out by the 

authors as targeting new school practices.   
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RESUMO 

Esta pesquisa é concebida com a proposta de investigar as 

tecnologias e potencialidades presentes em ambiente escolar. 

Professores de Biologia e alunos de escolas públicas participaram 

com suas vivências e depoimentos. Os resultados apontam para 

que os anseios e perfis dos alunos quanto ao uso das tecnologias 

divergem das práticas dos docentes. A formação continuada de 

docentes e a reflexão dos resultados são apontados pelos autores 

como direcionamento de novas práticas escolares. 

Palavras-Chave 

Informática Educacional; Tecnologias Educacionais; Perfil de 

usuários; Educação Básica; Formação de professores 

 

1. INTRODUÇÃO 
Nos últimos anos o ensino de Ciências sofreu mudanças muito 

significativas em razão da incorporação de novas tecnologias no 

processo educacional. Transformações no currículo escolar e 

mudanças no papel atribuído às disciplinas científicas foram 

sendo vistas por uma perspectiva mais abrangente, permitindo a 

compreensão no significado da escola e do ensino de Ciências. Os 

dias atuais tendem a formar cidadãos com pensamento crítico, 

capazes de exercer conscientemente a cidadania e compreender 

que a construção de conhecimento científico envolve valores 

humanos, relacionando-se com a tecnologia e a vida em sociedade 

[26]. 

Os Parâmetros Nacionais Curriculares do Ensino Médio 

explicitam a intenção de orientar a construção de currículos no 

ensino da Biologia, levando em conta questões atuais decorrentes 

das transformações econômicas, e exigem a reorganização dos 

conteúdos trabalhados e das metodologias empregadas, 

delineando a organização de novas estratégias para a condução da 

aprendizagem de Biologia [3]. Cabe ao professor nesse novo 

cenário educacional, tarefas que vão além do simples ato de 

ofertar seu conhecimento, é necessário que esse professor assuma 

seu papel no cenário educacional, organizando e proporcionando 

que seu aluno construa seu conhecimento. 

As tecnologias de informação e comunicação (TIC) correspondem 

a todas as tecnologias que interferem e mediam os processos 

informacionais e comunicativos dos seres. As TIC exercem papel 

muito importante na atualidade, pois são meios de transmissão de 

conhecimentos que podem ser passados de geração para geração. 

Diante dos desafios de se viver em uma sociedade do 

conhecimento, na qual as informações são veiculadas com rapidez 

e em grande abrangência, a presença das TIC na educação se faz 

necessário. Essas tecnologias se apresentam como uma 

contribuição para o espaço escolar, visto que seu papel é a 

formação de pessoas que sejam capazes de lidar com o mundo 

contemporâneo. Isso é revelado por meio de documentos, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, que recomendam o uso das 

tecnologias em sala de aula [9]. Os recursos tecnológicos trazem 

uma nova proposta de prática docente e um novo desafio para a 

construção de conhecimento. 

2. PROBLEMA 
O cenário cotidiano da sociedade está cercado de tecnologias de 

informação e comunicação, e a utilização das TIC com vistas à 

criação de uma rede de conhecimentos favorece a democratização 

do acesso à informação, a troca de informações e experiências, a 

compreensão crítica da realidade e o desenvolvimento humano, 

social, cultural e educacional. As ferramentas da informática como 

recursos didáticos ajudam no processo educacional no que se 

refere à aprendizagem do aluno. Nesse sentido, o aluno passa a ser 

o foco da educação como construtor de novos conhecimentos em 

um ambiente educacional, que desperta o interesse do educando e 

o motiva a explorar, pesquisar, ter pensamentos críticos e depurar 

ideias. Quando a tecnologia é empregada com esse propósito, 

promove o desenvolvimento do aluno, mas isso não quer dizer 

que os recursos ensinam e fazem aprender, mas se constituem 

ferramentas pedagógicas capazes de criar um ambiente interativo 

que potencializa a aprendizagem. Conforme o professor introduz 

as tecnologias na sua aula, novas formas de expressão são 

construídas. 

A dinâmica e as potencialidades que os recursos computacionais 

oferecem, permitem ao docente superar a prevalência da 

pedagogia da transmissão. Considerar as tecnologias no ensino 
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permite ao professor propor novos desdobramentos para os 

processos educacionais da sala de aula e fora dela, criando assim 

outras situações que podem possibilitar a aprendizagem [11]. 

Nesse sentido o uso das mídias educacionais recai na necessidade 

da escola de usar os avanços tecnológicos para melhorar e 

diversificar as formas de ensino ao mesmo tempo em que insere 

seus alunos ao mundo contemporâneo da tecnologia e da 

informação.  

A proposta deste trabalho é fazer uma análise sobre as técnicas e 

ferramentas utilizadas nas escolas públicas de um município 

maranhense, visando às práticas de ensino de Biologia com o uso 

da tecnologia como ferramenta didática educacional. Pretende-se 

investigar também as dificuldades encontradas pelos professores 

no uso das tecnologias de informação e comunicação, verificar 

como ocorre o contato dos docentes e discentes com as 

tecnologias que os rodeiam em todos os ambientes. 

3. TECNOLOGIA E ENSINO 

Na sociedade da informação, o uso de novas tecnologias no 

ensino se faz necessária para o desenvolvimento dos indivíduos e 

da sociedade, contextualizando-os num sistema maior e mundial 

de acesso a informação e democratização do conhecimento. O uso 

das tecnologias está cada dia mais se consolidando na educação 

escolar, como facilitadora, ampliadora e inovadora forma de 

expressão do conhecimento. As TIC vêm desempenhando um 

papel fundamental para a inclusão digital, possibilitando assim 

perceber sua importância no processo educacional [20]. 

A introdução das TIC na escola evidencia desafios e problemas 

relacionados aos espaços e ao tempo. O uso das novas tecnologias 

tende a provocar nas práticas existentes um rompimento de uma 

visão pragmática da escola. A aplicação dessas tecnologias altera 

as concepções do ensino e aprendizagem e relações estabelecidas 

entre professor e aluno, aluno e aluno, e aluno com os 

conhecimentos. Quando essas TICs são utilizadas adequadamente, 

enriquecem a aprendizagem humana porque comprovadamente 

favorecem o ensino e a aprendizagem [6], [18]. Essa melhoria 

ocorre pela qualidade da interação entre o sujeito e o seu objeto 

de conhecimento. As TICs apresentam para o ensino das ciências, 

grande potencial enquanto ferramenta, pois a combinação da 

característica iconográfica, o uso de imagens e linguagem 

hipertextual é particularmente atrativo para a educação, 

especialmente quando se considera a transposição de fenômenos 

do meio natural para o meio digital [26]. 

A utilização das tecnologias da informação e comunicação tem 

como objetivo promover a qualidade no ensino, e com suas 

amplas possibilidades, desenvolver práticas pedagógicas que não 

se restrinjam em transmissões, repetições e memorizações de 

conteúdo, favorecendo um trabalho pedagógico dinâmico no 

sentido de fortalecer e de atender as especificidades de uma 

formação voltada para o mundo do conhecimento para uma 

sociedade que aspira indivíduos agentes, ativos e criativos [9]. A 

integração das TIC na escola, em todos os seus níveis é 

fundamental importância ao êxito escolar, muitas delas já estão 

presentes em seu cotidiano, o que aproxima ainda mais a escola 

das questões do meio social do aluno. 

O uso criativo das tecnologias pode auxiliar os professores a 

transformar o isolamento, a indiferença e a alienação com que 

costumeiramente os alunos frequentam as salas de aula, em 

interesse e colaboração, por meio dos quais eles aprendam a 

aprender, a respeitar, a aceitar, a serem pessoas melhores e 

cidadãos participativos [11]. As tecnologias de informação e 

comunicação auxiliam os professores e facilitam a aprendizagem 

dos alunos, além de que fazem parte de um contínuo 

desenvolvimento em relação as tecnologias utilizadas em sala de 

aula como o giz, o quadro, pois elas estão associadas a 

interatividade [2]. O autor ainda afirma que uma das funções das 

TIC é contribuir para compensar as desigualdades que tendem a 

afastar a escola dos jovens dificultando a instituição escolar de 

cumprir efetivamente sua missão de formar o cidadão e o 

indivíduo competente. 

4. METODOLOGIA 

Esta pesquisa é de natureza qualitativa. Do ponto de vista dos 

procedimentos técnicos, esta pesquisa constitui-se como um 

estudo de caso, e consiste na coleta e análise de informações sobre 

um grupo de professores e alunos de escolas públicas sobre o uso 

de recursos tecnológicos nos processos de ensino e aprendizagem. 

A coleta de dados foi realizada em 04 escolas públicas de Ensino 

Médio na cidade de São Bento – MA, Brasil. Para este 

procedimento foram realizadas entrevistas com o auxílio de 

questionários para direcionar o estudo. Os sujeitos desta pesquisa 

são professores, gestores e alunos. Foram entrevistados 7 (sete) 

professores de biologia do Ensino Médio com faixa etária de 32 

(trinta e dois) a 47 (quarenta e sete) anos com experiência na sala 

de aula de 2 a 15 anos. Ao todo foram 100 alunos. Esses alunos 

estão na faixa etária de 14 a 36 anos. São 3 (três) escolas do 

ensino médio público estadual e uma do ensino médio 

profissionalizantes municipal. Do contato com os gestores foram 

programadas as entrevistas com os participantes da pesquisa. 

Esta pesquisa tem como objetivos, os de obter dados sobre o uso 

das tecnologias da informação e comunicação utilizadas em sala 

de aula quando aplicadas ao ensino de Biologia; conhecer as 

dificuldades encontradas pelos docentes em manusear essas 

tecnologias no processo de ensino; como os estudantes lidam com 

as tecnologias e se apropriam delas em sua vida social. Através da 

análise desses dados pretende-se evidenciar a importância do uso 

das tecnologias da informação e comunicação no ensino da 

Biologia no universo pesquisado. 

5. RESULTADOS 

Após as entrevistas os dados foram coletados e analisados sobre 

as seguintes temáticas: tecnologia e sala de aula, dificuldades 

docentes sobre o uso de TIC, formação docentes, recursos 

didáticos, tecnologias e mídias educativas digitais, conectividade 

e redes sociais. 

5.1 Tecnologias na sala de aula 

Apesar das dificuldades encontradas como infraestrutura limitada, 

falta de sala apropriada para TV, DVD e laboratórios com 

computadores insuficientes para suprir as necessidades da 

demanda de alunos, os docentes utilizam as TIC para o apoio 

pedagógico. As tecnologias e dispositivos mais utilizados pelos 

professores em sala de aula são: computador, data show, TV, 

DVD, CD-ROM, internet, tablet e celular. 

Na Figura 1, tem-se uma mostra das diversas tecnologias 

utilizadas em sala, constituindo uma gama maior de instrumentos 

pedagógicos que permite conjugar diferentes meios e métodos 

para o ensino da Biologia. 
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Figura 1: Tecnologias e Dispositivos Utilizados 

O computador pode ser usado para desenvolver no aluno várias 

competências importantes para o processo de ensino 

aprendizagem. A utilização do datashow proporciona a 

transmissão de uma mensagem interativa expondo o conteúdo e 

sistematizando as apresentações em um modo mais visual e 

atrativo em relação as aulas somente expositivas que podem se 

tornar cansativas [19]. O uso da internet nas aulas como 

ferramenta de apoio ao aluno proporciona um melhoramento no 

ensino e na aprendizagem. A internet se destaca por ser 

considerada como descentralizadora da obtenção e produção do 

conhecimento, quando comparada com outras mídias mais 

tradicionais, pois oferece autonomia e liberdade na busca da 

informação e que se conecta com outros conteúdos [23].  

5.2 Docência e Tecnologias 
A aplicação das TICs na educação altera as concepções que 

alunos e professores tem sobre o ensino e a aprendizagem. 

Dominar essas ferramentas como instrumento de pesquisa e 

atualização permanente torna-se fundamental à docência. O 

despreparo ou a ineficiência no uso das TICs pode provocar 

prejuízos pedagógicos, didáticos e profissionais. Nesse sentido, o 

uso das TICs é essencial não apenas na formação inicial, mas 

também na formação continuada. 

Quando perguntados sobre as dificuldades encontradas em utilizar 

equipamentos e dispositivos eletrônicos nas atividades da sala de 

aula, os docentes declararam na grande maioria que não tiveram 

ou não tem dificuldades em utilizar equipamentos e dispositivos 

como complemento às aulas. O professor para utilizar as 

tecnologias como ferramentas educacional, necessita de uma 

formação que o capacite para o desempenho de atividades que 

contribuam para a construção do conhecimento do aluno [28]. O 

autor ainda afirma que o professor precisa entender que a entrada 

da sociedade na era da informação exige habilidades que não têm 

sido desenvolvidas na escola, e que a capacidade das novas 

tecnologias de propiciar aquisição de conhecimento individual e 

independente implica num currículo mais flexível, desafia o 

currículo tradicional e a filosofia educacional predominante, e 

depende deles a condução das mudanças necessárias. 

A escola de hoje está inserida num contexto de mudanças e exige 

um profissional com atitude investigativa para lidar com as 

situações desconhecidas [24]. A formação continuada é 

primordial na constituição de professores, que busquem a 

(re)significação de conceitos e práticas de ensino e de 

aprendizagem. Para ser eficiente e eficaz, assumindo a sua função 

de educador, o professor precisa aprimorar-se dos aportes das 

tecnologias da informação e da comunicação. O professor também 

é desafiado a assumir uma postura de aprendiz ativo, crítico e 

criativo, articulador sobre o aluno sobre seu nível de 

desenvolvimento cognitivo, social e afetivo, sobre sua forma de 

linguagem expectativas e necessidades, sobre seu estilo de escrita 

sobre seu contexto e sua cultura. Nesse sentido, grande parte dos 

entrevistados declararam que em sua formação acadêmica não 

tiveram cursos que lhes propiciassem o desenvolvimento de 

atividades com as tecnologias no ensino da Biologia. 

Apesar da maioria dos professores responderem que não tiveram 

dificuldades em utilizar as ferramentas tecnológicas, muitos em 

sua formação acadêmica não tiveram curso que lhes habilitassem 

ao uso de tecnologias ou uso de práticas para o ensino de 

Biologia. De acordo com [15], é importante que haja formação 

dos professores para o desenvolvimento de currículos e projetos 

pedagógicos em que as tecnologias da informação e da 

comunicação estejam inseridas não apenas como ferramentas, mas 

recursos para novas formas de aprender e ensinar. Para melhor 

utilizar as TICs no ensino, os professores deverão ser capacitados 

a fazê-lo. Uma capacitação técnica, pois o professor precisa 

conhecer e ter certo domínio para poder utilizar as novas 

tecnologias e apresentar o conteúdo e se sentir seguro ao 

manusear as ferramentas, mas principalmente, uma capacitação no 

sentido de modificar sua ação pedagógica para melhor aproveitar 

a tecnologia, explorando os recursos disponíveis [21]. 

Em relação ao uso de mídias, os professores entrevistados 

declararam que costumam utilizá-las como alternativa no processo 

de ensino. A tecnologia midiática (vídeo) é multifuncional 

podendo contribuir para reforçar a pedagogia tradicional e 

transformar a comunicação pedagógica assumindo o desafio 

mudar a infraestrutura escolar [17]. O uso do vídeo em sala de 

aula pode contribuir para que o professor possa explorar, durante 

suas aulas, uma diversidade de conteúdos de forma que esses 

possam ser contextualizados de diferentes maneiras. 

O professor pode tornar sua aula mais criativa despertando em 

seus alunos a sensibilidade, emoção e a criatividade resultando em 

condições favoráveis para a aprendizagem [1]. O vídeo é um 

recurso de comunicação com poder extraordinário de atenção, que 

possibilita a apresentação de conteúdos de maneira dinâmica, 

enriquecendo as aulas e proporcionam a interação com o 

conhecimento e estimula a participação direta do aluno; porém 

este deve ser analisado e escolhido de maneira consciente e 

criteriosa por parte dos professores [12]. 

5.3 Estudantes e Tecnologias 
As transformações do mundo contemporâneo e os novos 

elementos já fazem parte do cotidiano de todos, principalmente, 

de jovens e adolescentes. A sociedade tecnológica, baseada nas 

possibilidades de informação e comunicação da mídia, 

caracteriza-se por uma articulação global do mercado econômico 

mundial e por mudanças significativas na natureza do trabalho e 

sua organização, na produção e no consumo de bens. As redes de 

comunicação possibilitam a expressão de ideias e opiniões sobre 

os mais diversos assuntos, podendo contribuir para que surjam 

novos valores, pensamentos e atitudes, as tecnologias de 

informação e comunicação influenciam a vida social [7]. 

Quando perguntados sobre o contato com as tecnologias, todos os 

alunos declararam possuir em suas rotinas dentro e fora da sala de 

aula, contato com diversas tecnologias mas frequências 

diferenciadas. 
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Isso nos faz pensar que estamos em uma sociedade guiada por 

avanços tecnológicos que modificam profundamente o cotidiano 

das pessoas, e a escola não pode ficar alheia a essa realidade, ela 

precisa se adaptar e conviver com essas novas tecnologias. O 

objetivo de todo esse processo continua o mesmo, auxiliar na 

formação de indivíduos para o convívio social [14]. Se a educação 

exerce um importante papel dentro da formação do ser humano na 

sociedade, a educação voltada a informação e tecnologia, 

desempenha uma posição ainda de maior destaque dentro do 

universo globalizado que a sociedade se transformou. 

A tecnologia mais utilizada pelos alunos é o celular, contudo, 

todos os alunos declararam ter utilizado com frequência no 

ambiente escolar, computadores e tablets. Justificando o uso do 

celular, os alunos declararam entre outras coisas que é devido à 

praticidade no transporte, o manuseio e a facilidade de acessar as 

redes sociais. Conforme pode ser observado na Figura 2, os 

telefones celulares tornaram-se central na construção da 

identidade dos jovens. A juventude é rápida ao se apropriar das 

tecnologias móveis, pois costumam usá-la com intensidade para 

todos os tipos de propósitos. Devido a essa apropriação são o 

maior grupo social que está interligado por comunicações sem fio, 

o que demonstra o potencial do uso dessa tecnologia [5], [16]. 

 

Figura 2: Tecnologias e utilização 

A disseminação e interesse dos jovens por celulares têm seu 

contraponto na escola, pois os jovens exercem esta devoção de 

estarem conectados, muitas vezes driblando as eventuais 

proibições das hierarquias escolares; aliás, costumam recorrer a 

essas conexões para sobreviver à chatice que implica ter que 

passar boa parte de seus dias encerrados nas salas de aula, mais 

desesperadamente desconectados que disciplinadamente 

confinados [16]. 

Em relação as tecnologias utilizadas pelos educandos em casa, 25 

% responderam utilizar o celular e a TV, 23% relataram que usam 

o DVD, 12% mexem no computador, 9% escutam o rádio, 4% 

manuseiam o tablet e 2% usam o tablet, conforme é apresentado 

na Figura 3. 

 

Figura 3: Tecnologias utilizadas nas residências 

O celular tornou-se objeto fundamental no processo de 

convergência midiática, pois estes se apresentam como um 

artefato multifuncional; são dispositivos de comunicação, de voz e 

escrita, de produtividade, tem funções de agenda, calculadora, 

relógio, gravador de voz, despertador, organizador de tarefas, 

GPS, Internet e também são dispositivos de lazer, incluindo jogos, 

fotografias, vídeos, mp3, rádio. O computador utilizado como um 

recurso pedagógico tem a função de auxiliar no processo de 

ensino e aprendizagem, oferecendo ao aluno a possibilidade de 

transformar sua expressão criativa através de novas formas de 

construção do conhecimento [22]. O tablet é uma tecnologia 

móvel bastante disseminada e popularizada, principalmente entre 

os jovens. A facilidade de acesso e uso das tecnologias móveis 

potencializam a aprendizagem onde o aluno é o sujeito ativo no 

processo, e isso se fundamenta na dinâmica interação com o meio 

e na colaboração com o outro [10].  

5.4  Redes sociais 
A participação dos alunos entrevistados em redes sociais é prática 

constante, e apenas uma parcela mínima não participa. O 

surgimento das redes sociais digitais acompanha o 

desenvolvimento, expansão e aumento da velocidade da internet, 

bem como a estrutura colaborativa e participativa propiciada pela 

web 2.0 através dos sites interativos. Assim, as redes sociais 

despontam com proposta de ser espaço de construção colaborativa 

de relacionamentos e contatos. Nesse espaço os indivíduos podem 

trocar informações, experiências, criar comunidades virtuais ou 

fóruns de discussão, divulgar e compartilhar ideias que acreditam 

serem importantes para si e para a comunidade nas quais estão 

inseridos [5]. 

Verificou-se que há uma grande adesão ao Facebook, com 

usuários bem ativos ativos em seus grupos de relacionamento. O 

Instagram e o Twiter seguem nos resultados, porém menos 

frequência. O destaque é o aplicativo de comunicação WhatsApp, 

com frequência de uso maior que o Facebook, ver Figura 4. 

 

Figura 4: Redes sociais e acesso 

A principal razão para acessar as redes sociais é para conversar 

com os amigos. Nesta nova sociedade, a geração de riqueza, o 

exercício do poder e a criação de códigos culturais passaram a 

depender da capacidade tecnológica das sociedades e dos 

indivíduos, sendo a tecnologia da informação o elemento 

principal dessa competência. E através desta foi possível a 

formação de redes como modo dinâmico e de organização da 

atividade humana [5]. 

Quando se perguntou se os alunos utilizavam a internet, 98% 

deles respondeu que usa e 2% relatou o não uso da mesma e em 

relação a frequência desse uso, 65% dos entrevistados disse que 

usa diariamente, 15% utiliza às vezes, 13% usa semanalmente e 

7% faz uso da internet mensalmente. 
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A chegada da internet permitiu que o processo de ensino e de 

aprendizagem ultrapassasse os limites da sala de aula no contexto 

da relação aluno/professor tradicional, indo além das 

possibilidades físicas. Isso oportunizou ao estudante a construção 

do conhecimento em vários ambientes como o doméstico, o 

trabalho ou onde mais desejar [4]. Nos dias de hoje, estar 

conectado não depende da nossa distância um do outro, mas da 

tecnologia de comunicação disponível. Quando perguntados sobre 

a frequência e a finalidade do uso da internet, mais da metade 

declara usar diariamente com muita frequência ao longo do dia. 

 

Figura 5: Finalidade da Internet para o Aluno 

A internet pode ser utilizada como um instrumento de construção 

do conhecimento, permitindo a possibilidade de novas 

experiências. A Figura 5 mostra a diversidade das possibilidades 

de uso para os acessos à internet, e em meio a tantas 

possibilidades oferecidas pelos hipertextos, pelas imagens, pelos 

vídeos e por tantas outras mídias, agora concentradas na web, é 

necessário que o aluno saiba lidar com tanta informação e 

selecionamento de modo significativo para seu aprendizado. A 
internet é capaz de contribuir significativamente no contexto 

ensino e aprendizagem [8]. A internet fez surgir um novo espaço 

de comunicação, hoje largamente conhecido por ambiente virtual, 

interativo, dinâmico, versátil e de fácil manuseio [25]. 

Ao serem perguntados se gostariam que os docentes utilizassem as 

redes sociais como ferramenta auxiliar no ensino de biologia, os 

alunos quase que na totalidade responderam positivamente, 

evidenciando uma possível necessidade que os alunos identificam, 

em ter nas suas redes sociais os meios para seu desenvolvimento 

intelectual e social. Alguns autores defendem que a evolução que 

a educação está vivenciando mostra que ela acontece em outros 

lugares além do espaço físico da escola. De acordo com [13], essa 

mudança pode ainda significar que o aluno, além de leitor, passa 

também a ser autor e produtor de material para a educação, 

inclusive editor e colaborador, para uma audiência que ultrapassa 

os limites da sala de aula ou do ambiente de aprendizagem. Como 

o ser humano é um ser social, que age e modifica o meio onde 

está e que responde às características desse ambiente, as redes 

sociais digitais passam a ser excelentes recursos de aprendizagem, 

favorecem o contato entre as pessoas, que podem utilizar 

diferentes mídias para se expressar. As redes sociais digitais 

possibilitam esse contato com as tecnologias, além de criar um 

ambiente no qual as pessoas podem refletir antes de se 

manifestarem assim como ter contato com uma grande diversidade 

de pessoas [27]. 

6. Considerações Finais 

Neste estudo procurou-se identificar indícios sobre o uso e as 

implicações dos recursos tecnológicos no ensino de Biologia em 

uma realidade de escola pública em um município maranhense. A 

realidade aponta que há uma distorção entre a tecnologia utilizada 

e a realidade vivida e relatada pelos alunos. Evidenciou-se ainda a 

necessidade de formação específica sobre a utilização de 

tecnologias diversas para o processo de ensino, que sob o olhar 

desta pesquisa é para o ensino de Biologia, mas de alcance a todo o 

processo da educação escolar. Se a comunicação e a educação são 

termos que estão cada vez mais associados, seja pelo 

comprometimento social, ou pela abrangência que essas duas áreas 

têm, então a predileção pelo uso de dispositivos móveis e o acesso 

constante à internet direcionam a comunidade escolar para uma 

reflexão, e essa reflexão é sobre a potencialidade da inserção 

desses comportamentos nas práticas escolares. As redes sociais e 

os aplicativos de comunicação online oportunizam o 

aproveitamento desse perfil social de interação para fortalecer as 

ações educacionais. 

Este estudo relatou a realidade de professores e alunos em 

ambiente escolar. As dificuldades e familiaridades nas respostas 

dos entrevistados apontaram para a descrição de uma realidade, 

contudo este estudo tem seu valor não na descrição, mas na 

potencialidade do uso desses resultados na melhoria do processo 

educacional no município em questão. 
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ABSTRACT 
This article presents reflections on the concept of social 

interaction more specifically, social interactions in study groups 

on social networking sites. The aim of this study is to think about 

the possible contributions of using social networking websites, in 

higher education. To analyze the social interactions in network, 

we selected two study groups, Facebook website. To understand 

how to provide social interactions in network, we sought 

theoretical foundations on the Theory of Networks and Social 

Theory. The data analyzed constitute graphs (networks) 

representing the social actors and social interactions in the 

network that were expressed in the study group, namely: those 

who publish a post; those who enjoy posting; and those who favor 

a review of the post. Data were organized and analyzed using the 

Pajek software for social network analysis. 

RESUMO 
Este artigo apresenta reflexões sobre o conceito de interação 

social, mais especificamente, as interações sociais em grupos de 

estudos, nas redes sociais na internet. O objetivo desse estudo é 

pensarmos as possíveis contribuições do uso de websites de redes 

sociais, na Educação Superior. Para analisarmos as interações 

sociais em rede, selecionamos um grupo de estudos, no website 

Facebook. Para compreendemos como se constituem as interações 

sociais em rede, buscamos fundamentação teórica na Teoria das 

Redes e na  Teoria Social. Os dados analisados constituem-se 

grafos (redes) que representam os atores sociais e as interações 

sociais em rede que foram manifestadas no grupo de estudos, a 

saber: quem curte uma postagem; quem comenta uma postagem; 

e quem curte um comentário da postagem. Os dados foram 

organizados e analisados com o uso do software Pajek para 

análise de redes sociais.  

 

Descritor de Categorias e Assuntos 

New trends in learning with digital technology. Web 2.0 

educational resources and tools. Social Networks. 

Termos Gerais 
Theory. 

Palavras Chaves 
Teoria das Redes. Redes sociais. Redes Sociais na Internet. 

Grupos de Estudos. 

1. RESUMO EXTENDIDO 
Atualmente, a necessidade de “aprender a aprender” e “aprender 

ao longo da vida” tornou-se uma busca constante por novos 

conhecimentos, de forma que estudar continuamente é algo 

imprescindível para os profissionais do século XXI. Nesse 

sentido, os procesos de ensino e de aprendizagem precisam se 

redefinir para atender a uma sociedade, que diferentemente da 

Sociedade Industrial, vive e convive em rede. A educação pode, e 

deve, ocorrer em diversos espaços e tempos, que não 

necesariamente, se constituem nas salas de aulas tradicionais. 

Estamos falando nas interações sociais em rede e nas redes sociais 

na internet, como mais uma possibilidade para aprender a 

aprender e aprender ao longo da vida. Os grupos de estudos, nas 

redes sociais na internet, oferecem recursos para pensarmos em 

novos tempos e espaços, distanciando-se dos modelos 

mecanicistas de educação, e aproximando-se de modelos que 

privilegiam a educação em rede. Menos conteúdos fragmentados, 

e mais comunidades, interações, engajamentos, 

compartilhamentos, portfólios, participações, e muita criatividade. 

São essas as peças-chave para a aprendizagem do futuro que a 

metáfora da rede fortemente nos inspira. Por isso, nesse artigo 

apresentamos a análise de um grupo de estudos, no website 

Facebook, que nos auxilia a pensar uma educação menos a 

distancia e mais em rede.  

  

2. CIÊNCIA DAS REDES E REDES 
SOCIAIS NA INTERNET 
O conceito de rede foi utilizado pela primeira vez com uma 

abordagem científica pelo matemático Leonard Euler [1], [2], [3], 

[4], [5], [6]. Euler apresentou a rede como sendo “um conjunto de 

nós interligados entre si” que conseguiu resolver o problema das 

pontes de Königsberg, e com isso desbravou um novo ramo da 

matemática, chamado de Teoria dos Grafos. O conceito de rede 

social há muito tempo vem sendo estudado pelas Ciência Sociais, 

especialmente, na pessoa do médico, psicólogo e filósofo Jacob 

Levy Moreno [1]. Nicholas Christakis e James Fowler [11] 

afirmam que as redes sociais começaram a ser estudadas na sua 

forma mais simples na década de 1890 por George Simmel [12], 

que estudou o que foi denominado de tríades. Uma tríade é a 

unidade fundamental da vida social, que não são as relações entre 

duas pessoas, e sim, as relações de no mínimo, três pessoas. Para 

Stanley Wasserman e Katherine Faust, “uma rede social consiste 

de um conjunto de atores e as relações definidas entre eles” [9]. O 

estudo das redes sociais não é algo novo. O estudo da sociedade a 

partir do conceito de rede representa um dos focos de mudança 
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que permeia a ciência durante todo o século XX. Sabemos que 

durante séculos, os cientistas preocupavam-se em estudar os 

fenômenos de forma isolada, cada uma das partes, detalhe por 

detalhe, na tentativa de compreender o todo, paradigma 

frequentemente referenciado como analítico cartesiano. Podemos 

perceber esse paradigma em várias áreas do conhecimento, como 

na medicina, que há especialidades médicas que vêem o corpo 

humano como infinitas partes isoladas do todo, e na educação 

ainda persiste o estudo de conteúdos isolados. Essas influências 

são fruto do paradigma analítico cartesiano que prioriza o estudo 

das partes em detrimento do todo. A partir do início do século 

passado, no entanto, começam a surgir estudos que consideram as 

interações entre as partes, como fator mais importante para a 

solução de problemas reais. Sabemos que vivemos em uma 

sociedade em rede [7], [8] e que as redes estão em todos os 

lugares. Compreender a sociedade em que vivemos a partir do 

conceito de rede ganhou importância com a disseminação das 

redes sociais na internet. As redes sociais na internet são websites 

que disponibilizam ao usuário a criação de um perfil individual e 

da inserção das suas relações com outras pessoas, que podem ser 

familiares, conhecidos, colegas de trabalho, amigos, etc. São 

mídias sociais que conectam bilhões de pessoas diariamente. 

Sabemos que as redes sociais existem desde o tempo das cavernas, 

no entanto, o que presenciamos nesse momento, é compreender 

que com a disponibilização dos websites de redes sociais, houve 

uma potencialização das redes sociais disponíveis no espaço 

virtual. Para Lúcia Santaella e Renata Lemos [10], “as redes 

sociais na internet são plataformas-rebentos da Web 2.0, que 

inauguraram a era das redes colaborativas”. As redes estão 

representadas na forma de estruturas relacionais nas mídias sociais 

que permitem às pessoas estabelecer relações sociais, e a partir 

das interações sociais, podem criar laços sociais ou não. Vivemos 

e convivemos, atualmente, com uma abundância de tweets, posts, 

blogs, wikis, e atualizações, vindos de pessoas que estão 

conectadas nesses sites de mídias sociais. Marc Smith [13] afirma 

que “as nossas relações pessoais e profissionais estão baseadas, 

tanto em textos, e-mails, chamadas de celular, fotos, vídeos, 

documentos, slides e jogos, quanto em interações face a face” e 

que “os modelos de redes são perfeitos para estudar muitos dos 

processos sociais”, além de que, “a necessidade de se ter uma 

consciência de rede não pode ser resolvida pela tecnologia apenas, 

mas que a educação deve abarcar os conceitos centrais de uma 

visão de rede do mundo”. Christakis e Fowler [11] ainda afirmam 

que algumas questões importantes precisam ser estudadas e 

discutidas para que possamos compreender o mundo ao nosso 

redor, como “a qual objetivo as redes sociais servem? por que 

estamos integrados a ela? como se formam? como funcionam? 

como nos afetam? Como sou influenciado por redes das quais 

nem sei que faço parte?”.  

3. INTERAÇÃO SOCIAL EM REDE E NAS 
REDES SOCIAIS NA INTERNET 
Uma rede social é composta por atores e conexões (Figura 1). Um 

ator também pode ser chamado de nó ou nodo, é o primeiro 

elemento a ser identificado pelo pesquisador. Atores sociais 

podem ser pessoas, objetos, ou instituições. Os atores moldam as 

estruturas sociais, a partir das conexões estabelecidas com outros 

atores e da presença de interações sociais, e posteriormente, da 

constituição de laços sociais [14]. Em uma rede social na internet, 

um ator pode ser considerado como um perfil nos websites 

Facebook, Twitter, GooglePlus, Linkedin, Pinterest, Instagram, 

Snapchat, Periscope, entre outros. Nesse sentido, um ator social é 

a construção de uma identidade na rede. Como nestas redes, os 

usuários devem fazer o login com o seu nome e senha pessoal, o 

perfil de uma pessoa nestas redes pode ser considerado com uma 

identificação pessoal, onde toda e qualquer interação é creditada 

àquela pessoa. É a identidade digital daquela pessoa na rede que 

está localizada no ciberespaço. Lúcia Santaella [15] afirma que 

“as redes operam a partir de perfis que representam os usuários”, 

ou seja, as redes sociais na internet operam a partir de perfis dos 

usuários, e esses perfis representam os atores das redes sociais na 

internet.  

 

Figura 1. Do que é composta uma rede social 

Uma conexão é percebida pelo pesquisador de diversas maneiras. 

Geralmente, uma conexão é uma comunicação que envolve um ou 

mais atores, e essa comunicação poderá ser recíproca ou não, e 

mesmo assim, será uma conexão. Uma conexão pode ser de três 

tipos: relação social, interação social ou laço social. Percebemos 

que as conexões em uma rede social são constituídas, 

inicialmente, a partir de uma relação social. Uma relação social é 

instituída pelo meio em que vivemos, por exemplo, as relações 

sociais podem ser familiares, acadêmicas, de trabalho, de amizade, 

de pertencimento a um grupo que pratica esportes, etc. As 

relações sociais formam a base da estrutura social. Nesse sentido, 

as relações sociais são o objeto básico da análise das Ciências 

Sociais. Para Bary Wellman et al [16], as relações sociais atuam 

na construção dos laços sociais, e que o laço social é a efetiva 

conexão entre os atores que estão envolvidos na interação. O laço 

social é a sedimentação das relações estabelecidas entre as 

pessoas. As relações sociais precisam ser estabelecidas para que 

os atores possam interagir.  A interação social é praticada a partir 

da constituição de uma relação social e as interações sociais é a 

comunicação que se estabelece entre os atores. Em outras 

palavras, a partir de uma relação social é possível iniciarmos uma 

interação social, ou não, com os atores que, também, fazem parte 

da mesma relação social. O laço social é o que será constituído a 

partir da presença, ou não, da interação social. Os laços podem ser 

fracos ou fortes, conforme defende Mark Granovetter [17], [18]. 

Em outras palavras, é a partir de uma relação social instituída, que 

pode haver interações sociais entre os atores e dessas interações, 

podem ser gerados os laços sociais. De um certo modo, são as 

conexões o principal foco do estudo das redes sociais porque é a 

sua variação que altera as estruturas dos grupos sociais.  

Nesse sentido, a interação social em rede e nas redes sociais 

na internet é a comunicação, síncrona e/ou assíncrona, entre no 

mínimo três atores (Figura 2), mediada pelo computador, em um 

site e/ou aplicativo (app) de rede social na internet. 
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Figura 2. Tríade 

4. GRUPOS DE ESTUDOS NAS REDES 
SOCIAIS NA INTERNET: A CRIAÇÃO DE 
COMUNIDADES DE PRÁTICA EM REDE 
Para David Zimerman [19], “um conjunto de pessoas constitui um 

grupo; um conjunto de grupos e sua relação com os respectivos 

subgrupos constitui uma comunidade; um conjunto interativo das 

comunidades constitui uma sociedade”. O autor ainda define 

grupo como sendo aquele conjunto de pessoas com interesses em 

comum, e agrupamento aquele conjunto de pessoas com interesses 

comuns. Para Etienne Wenger [20], [21], “uma comunidade de 

prática é um grupo de pessoas que se reúne periodicamente, por 

possuírem intereses em comum”. Essas pessoas trabalham juntas 

para melhorar o que fazem, seja para solucionar um problema na 

comunidade, no aprendizado diario, e/ou na aplicação do que foi 

aprendido, a partir de interações sociais regulares. Uma 

comunidade de prática nasce de um interesse pessoal que as 

pessoas têm em realmente querer aprender algo, não por 

obrigação, mas por satisfação pessoal. Nesses encontros, as 

pessoas partilham conhecimento, trocam experiências, levam seus 

problemas e encontram soluções. Pode-se afirmar que as 

comunidades de prática são formadas por individuos que se 

envolvem em um proceso de aprendizado coletivo, portanto, em 

atividades partilhadas com o grupo e entre os atores do grupo. Na 

sociedade em rede, aprender de forma coletiva é muito importante 

porque o conhecimento está mudando a todo instante, e o 

profissional do século XXI precisa estar atento a estas mudanças. 

A construção coletiva do conhecimento e o seu compartilhamento 

contribuem para o surgimento da inovação e a criação de novas 

ideias.  

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
E ANÁLISE DOS DADOS 
Este artigo apresenta o estudo de caso de um grupo de estudos, no 

website Facebook, denominado nesse estudo de Grupo 1. O 

método de análise dos dados é a Análise de Redes Sociais que tem 

como objetivo o estudo das estruturas sociais. É inerentemente 

uma empreitada interdisciplinar. Seus conceitos foram 

desenvolvidos por um propício encontro da teoria social e da 

aplicação da matemática formal, da estatística e dos métodos 

computacionais [9]. Esse método utiliza uma abordagem oriunda 

da sociología, da psicología geral e da antropología [24] e estuda 

as ligações relacionais entre os atores sociais. Suely Fragoso, 

Raquel Recuero e Adriana Amaral [22] afirmam que “o estudo 

das redes sociais parte da determinação de uma rede social a partir 

do objeto do pesquisador”. Decidimos pesquisar as interações 

sociais em um grupo de estudo, no website Facebook. Definimos 

oito critérios para a escolha do grupo, dentre eles: 1) o grupo 

precisa ser encontrado a partir das palabras-chave redes e 

cibercultura; 2) o grupo precisa ser um grupo de estudos; 3) 

destinado a estudantes do ensino superior; 4) coordenado por um 

profesor pesquiador; 5) o grupo precisa ser aberto (público); 6) ter 

no mínimo, 200 membros; 7) ter sido criado há, no mínimo, 12 

meses; 8) o coordenador do grupo precisa estar de acordo com a 

pesquisa. O grupo encontrado foi denominado de Grupo 1 para 

mantermos a privacidade dos atores. O Grupo 1 foi criado para ser 

apoio para uma disciplina regular e presencial, de um curso de 

pós-graduação stricto-sensu. Esse grupo tem como objetivo o 

compartilhamento de recursos e o fomento às discussões iniciadas 

em encontros presenciais com a turma, e mediadas pelo professor. 

O grupo apresenta-se como sendo um grupo descentralizado onde 

todos os membros do grupo podem publicar livremente, sem 

serem censurados. O grupo 1 é um grupo caracterizado como 

grupo aberto, democrático, que possibilita a publicação de 

qualquer um dos membros sem a intervenção ou análise prévia do 

professor coordenador do grupo. O coordenador do grupo não 

atua na mediação das publicações no grupo, isto é, se alguém 

publicar alguma postagem que não esteja no contexto dos 

objetivos do grupo, esta postagem não é excluída. As interações 

sociais em rede que foram consideradas para análise são: o curtir 

uma postagem; o comentar uma postagem; e o curtir os 

comentarios de uma postagem. Ressalta-se que, dentre as 

possibilidades de interações sociais que o website Facebook 

permite, consideramos as interações sociais manifestas no grupo. 

Isso significa que não consideramos as interações sociais 

realizadas no recurso de chat, nem as visualizações das postagens.  

A rede extraída do Grupo 1 mostra que tipo de conexão tomamos 

como objeto de pesquisa, que foi a conexão do tipo interação 

social. Essa escolha determina visões diferentes sobre os mesmos 

dados [22]. Alain Degenne e Michel Forsé [23] afirmam que 

“nenhuma rede tem fronteiras ´naturais´, é o pesquisador que as 

impõe”. 

 

 

Figura 3. Rede que representa a interação social curtir uma 
postagem   

 

A Figura 3 mostra que a interação social curtir uma postagem tem 

alta densidade em alguns atores sociais que são mais centrais na 

rede.  
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Figura 4. Rede que representa a interação social comentar 
uma postagem  

 

A Figura 4 mostra que a interação social comentar uma postagem 

tem menos densidade, e essa interação concentra-se em apenas 

alguns atores da rede.  

 

Figura 5. Rede que representa a interação social curtir o 
comentário de uma postagem  

 

A Figura 5 mostra a interação social curtir o comentário de uma 

postagem que apresenta menos densidade do que todas os outros 

tipos de interações sociais na rede.  

 

 

Figura 6. Rede que representa todas as interações sociais em 
rede, em um grupo de estudos, no website Facebook  

 

A Figura 6 apresenta a união das três redes apresentadas nas 

Figuras 3, 4, e 5. Esta rede mostra uma visão macro das interações 

sociais no grupo de estudos. Podemos observar uma alta 

densidade em alguns atores que são mais centrais na rede.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Os sites de redes sociais mudaram a maneira como as pessoas se 

comunicam, compartilham ideias e informações. Mais de 1,49 

bilhão de pessoas usam o Facebook regularmente, de acordo com 

números divulgados em agosto de 2015. Um relatório recente da 

Business Insider informou que 2,7 bilhões de pessoas — quase 

40% da população mundial — usam regularmente algum site de 

rede social. Os principais sites de redes sociais contabilizam mais 

de 6,3 bilhões de perfis de usuários cadastrados. Pesquisadores, 

professores, estudantes e profissionais em geral, utilizam os sites 

de redes sociais para compartilhar informações e as últimas 

descobertas científicas. Essas mudanças de comportamento 

alteram o modo de viver e conviver, numa sociedade em que, a 

fluidez, a convergencia das mídias e a ubiqüidade, são 

características essenciais. As pessoas passaram a producir 

conteúdo e não apenas consumi-los. Produzem, comentam e 

disseminam informações. Classificar, interpretar, analisar estes 

movimentos nas redes tornou-se tão importante quanto as tarefas 

ler, assistir e ouvir. Os sites de redes sociais como Facebook, 

Twitter, Pinterest, Flickr, YouTube, Tumblr, Instagram, Snapchat, 

Periscope, e tantos outros proporcionam o compartilhamento de 

informações em tempo real, a qualquer hora e a qualquer lugar. 

As relações entre as pessoas são a alma das redes sociais e as 

experiências dos atores compartilhadas nas redes fortalecem ou 

estremecem as relações sociais. Os professores estão usando os 

sites de redes sociais como comunidades de prática, comunidades 

de aprendizagem e como ambientes para compartilhar noticias 

sobre o que está sendo estudado em sala de aula. O NMC Horizon 

Report: Edição Ensino Superior (2014 e 2015) é um relatório 

internacional, publicado anualmente, que apresenta pesquisas e as 

tendencias para a Educação Superior nos próximos 4 anos. Neste 

relatório, estudiosos do mundo inteiro afirmam que os sites de 

redes sociais podem ser aproveitados para a aprendizagem social e 

que isto deverá ser uma habilidade fundamental para os 

professores. Espera-se que, cada vez mais, os programas de 

formação de professores contemplem formações pedagógicas a 

partir do uso de tecnologías digitais de rede. Olhando para essa 

direção, o objetivo do nosso artigo resumido é fazer um convite 

para refletirmos sobre o que estamos chamando de Educação em 

Rede. Em outras palavras, uma educação que contempla os 

recursos das tecnologías digitais de rede nas suas práticas 

pedagógicas, alterando os tempos e espaços das salas de aula. 

Apresentamos os conceitos de rede, redes sociais, interação social 

em rede, e comunidades de prática, com o objetivo de pensarmos 

contributos para uma Educação em Rede. Para analisarmos como 

as redes podem nos auxiliar a refletir sobre como estes conceitos 

nos auxiliam a pensar uma Educação em Rede, optamos por 

analisar os dados a partir da Análise de Redes Sociais. Este tipo 

de análise constitui-se de uma fundamentação teórica matemática 

robusta, que foi elaborada por estudiosos, como Leonard Euler 

(Teoria dos Grafos), Jacob Levy Moreno (Sociometria e 

Sociograma), e Alan Degené e Michel Forse (Redes Sociais) e 

que são representadas pelas medidas de análise de redes sociais. 

Essas medidas estão divididas em duas dimensões. A primeira, 

trata das métricas relacionadas ao atores em interação na rede 

social – também chamados de nós – e a sua posição na rede. A 

segunda, trata das métricas relacionadas à rede como um todo. 

Vamos começar a nossa análise a partir do olhar sobre as métricas 
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da rede. Estas métricas dizem respeito a medidas em que o ator 

(ou nó) não é o foco central. Quando olhamos para a rede, 

estamos visualizando a rede social com todos os atores e conexões 

envueltos, e não um nó em particular. As métricas de rede 

auxiliam a identificar comunidades ou grupos nas redes (os 

clusters), mas também verificar redes mais densas ou menos 

densas, que podem indicar participação dos atores, ou não. A 

densidade é uma medida de análise da rede total e refere-se à 

quantidade de conexões em relação ao número total de conexões 

possíveis. Assim, quanto maior a densidade, mais interconectada é 

a rede. Quando uma rede tem um número máximo de conexões 

possíveis, diz-se que é um clique e significa que há muitas 

conexões entre os atores sociais.  A densidade é associada à 

coesão da rede e à presença de comunidades (clusters). Quando 

observamos que a interação social curtir uma postagem possui 

muitas conexões, podemos concluir que esta interação 

proporciona uma maior densidade à rede total, se comparada com 

as interações do tipo comentar uma postagem e curtir o 

comentario de uma postagem. As interações do tipo comentar uma 

postagem e curtir o comentário de uma postagem, ambas têm uma 

densidade bem menor. Isto significa que estes dois tipos de 

interação social em rede não proporcionam circulação de 

informação na rede. Quando curtimos uma postagem, recebemos 

as atualizações desta postagem. Sabemos quem curtiu, quem 

comentou, quem compartilhou, isto é, recebemos todas as 

notificações relacionadas à esta postagem. Estas notificações 

fazem com que a informação circule na rede e seja disseminada 

nas redes sociais de todos os atores em interação. A densidade 

maior na interação curtir uma postagem mostra que os atores estão 

presentes na rede para consumir informação. Essas percepções são 

fundamentais para pensarmos o que significa cada uma dessas 

ações dentro de um espaço virtual em rede: um grupo de estudos. 

Podemos observar um padrão de formação de grupos nos três 

tipos de interações sociais. Percebemos, também, que o tipo de 

interação social curtir uma postagem tem muito mais movimento 

na rede do que os outros tipos de interação. Será que é mais fácil 

curtir uma postagem do que comentá-la ¿ A Figura 6 nos mostra 

os três tipos de interações sociais em uma apenas uma rede. 

Podemos dizer que essa rede é ativa no sentido de circulação de 

informações, porque o grupo é coordenado por um professor 

democrático, onde o grupo é mais horizontal, e o conhecimento é 

construído de uma forma mais cooperativa. Podemos dizer que 

nesse grupo há coesão e reciprocidade. As postagens não estão 

concentradas em poucas pessoas. As postagens são de vários 

atores do grupo, não necesariamente do professor coordenador do 

grupo. O grupo apresenta-se como uma rede coesa e densa porque 

a maioria dos atores curte e comenta os atores que postam. Isso 

significa que, não necessariamente todos postam no grupo, mas se 

há grande recicprocidade e conectividade, em termos de curtidas e 

comentarios, então a coesão dessa rede é bem relevante. Nesse 

grupo, o professor coordenador e os seus estudantes orientandos 

de pós-graduação são os atores mais centrais na rede em relação 

às postagens, curtidas e comentários das postagens. No entanto, 

não são apenas esses atores que postam, outros atores também 

postam no grupo, e têm igualmente, uma recepção por parte dos 

outros atores em interação, representada por curtidas e 

comentarios e curtidas de comentarios das postagens. O que 

podemos pensar é que um grupo de estudos, organizado em um 

website precisa ser muito bem planejado e igualmente bem 

conduzido pelos profesores coordenadores e seus pares. Um 

grupo para se tornar uma comunidade de prática precisa ter 

coesão e densidade. Se a densidade de uma rede refere-se à 

quantidade de conexões que uma rede tem, em relação ao total de 

conexões possíveis, que uma rede pode ter, pensamos que quanto 

mais densa uma rede for, mais interconectada esta rede está. 

Redes mais densas são aquelas onde há mais conexões entre os 

atores sociais. Uma rede altamente densa mostra, também, que 

essa rede é muito coesa. Isto quer dizer que se há densidade, há 

coesão e também há ciculação de informação e trocas entre os 

atores. Os dados encontrados nos mostram que alguns atores 

publicam, que são o professor coordenador e os seus orientandos. 

Os outros atores que não estão ligados diretamente ao grupo do 

professor, pouco participam das interações no grupo. Os atores 

que mais interagem no grupo são os orientandos do professor e os 

alunos regularmente matriculados na disciplina. Os atores 

matriculados como ouvintes, ou atores que apenas acompanham a 

disciplina no modo online, quase não publicam e pouco interagem 

com as publicações do grupo central da rede, que podemos 

chamar de cluster do professor. É importante salientar que, dos 

332 membros do grupo, apenas 123 interagem (37,04%). Quanto 

às postagens: 35% publicam, 82% curtem, 40% comentam e 21% 

curtem comentarios. Os números mostram o que as redes já 

representam. Pensando em uma educação em rede, na qual os 

procesos de ensinar e de aprender precisam ser repensados, onde 

os espaços educativos virtuais - em websites de redes sociais – 

também podem ser considerados como mais um espaço de 

convivencia e construção de saberes entre profesores e estudantes, 

é necessário refletir sobre a importancia da figura do professor. O 

ator mais curtido e mais comentado nas redes apresentadas é 

justamente o professor. Isto nos mostra que o professor é 

fundamental mesmo com toda tecnologia disponível, o professor é 

aquela pessoa que os estudantes lêem, é a pessoa referência para 

quem está disposto a aprender. As redes representando as 

interações sociais no grupo de estudos nos mostra exatamente ese 

resgate da importância da figura do professor. Nesse sentido, um 

grupo de estudos organizado em um website como o Facebook, 

por exemplo, que tenha os recursos digitais de comunicação e 

interação social em rede, mostram indícios de que podemos 

investir na adoção de sites de redes sociais na educação e na 

formação dos professores para o uso de mais este recurso 

tecnológico. É importante lembramos que, na sociedade em rede, 

necesssitamos “aprender a aprender” e “aprender ao longo da 

vida” e que aprender de forma coletiva, em comunidades de 

prática, pode auxiliar na construção do conhecimento em rede, o 

que é esencial para pensarmos nas competências dos estudantes e 

profissionais do século XXI.  
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ABSTRACT 
This research evaluates the interaction of children aged between 4 

and 5 with mobile devices considering various ergonomic factors 

such as brightness, weight, size, color and their effect on usability 

and comfort; The results in 5 year old children show that light, 

medium sized (350 grams/8 inches) devices are tolerant to high 

handling and suitable for accelerometer games. Children of 4 

years prefer larger devices, however this represents a high risk for 

the device and we recommended the use of smaller and lighter 

devices (350 grams and 8 inches). Devices presenting high 

temperatures due to consumption of processing resources were 

rejected by the children, this is worsened by increased danger to 

the device and child by the possibility of falls and superficial 

burns respectively. We recommended operating temperatures 

between (0-20 'C). No relevant results regarding color were found. 

Keywords 
Usability;Ergonomic;Education;Mobile; Software Engineering 

 

1. INTRODUCTION 
Children need products designed from the beginning 
specially for them. [19] The CCI or Children Computer 
Interaction  is the part of HCI Human Computer 
Interaction, defined as  the discipline that deals with the 
design, evaluation and implementation of interactive 
applications to be used by children  and the study of 
surrounding phenomena [22]. The interaction  of children 
with mobile devices such as netbooks, tablets  and 
smartphones, [25] is increasingly popular [42]; Those  

are known as high-cost electronic toys among parents [34],  

however the constant price decline and mass availability 
[9]  makes them ideal as educational tools [6] [7] [43]. There 
are increasing educational tablets designed for children 
such as  the Samsung Galaxy kids [38], Toshiba Android 
Tablet [40], Microsoft Surface Games [27], Google Nexus 
[17], iPad [2]  and others [11] [30]. It is known that 
children love to spend  time with the device in educational 
[14] tasks, which is why  devices that do not affect the 
comfort of the child’s interaction are required with the 
applications running on educational seciones, this being a 
challenge for the designers of Mobile applications [5] [29] 
[41] [22] [3] [23]. After reviewing the  state of the art we 
found works evaluating the usability of gestures in mobile 
devices applied to children [31] [33] [1] [21], we found on 
the HCI side that there are studies that approach  the use of 
mobile devices and offer recommendations, but this research 
is appropriate only for the local and geographical context. 
Factors such as size, weight, temperature, brightness  and 
color are evaluated from 16 children with the applications  

“Learning colors” [24], ‘ ‘Labyrinths Puzzles for 

Children”  [32]. A second part of the study focuses on 
how ergonomic  factors are affected by age, the evidence 
found will be used  to propose optimal physical 
requirements and factors for the design of educational 
games. 

2. PREVIOUS CONCEPTS 

2.1 Ergonomics 
Ergonomics is a scientific discipline that interacts with other 

disciplines to address human needs and their performance [28], 

studying the factors involved in the man-artifact interaction 

(Machine Operator) considering the environment, their objective 

is to provide guidelines that will serve the designer to optimize 

the work to be executed by the operator-artifact set. It is 

understood as social “operator” a user or person handling the 

device, and as “environment” the physical environment 

surrounding the set [16]. 

Ergonomics also applies to the interaction of children ... 

Children are different from adults in that their motor skills are not 

mature enough because they are still in the process of growth 

[12], younger children have a lower cognitive ability than older 

children [18], it is not until 4 or 5 year of age that successful 

development or retardation are strong enough indicators of what a 

child will be able to do later [39], researchers have found that it is 

important to provide children the opportunity to discover, be 

creative and solve problems [44]. According to Piaget, young 

children in pre-operational stage (2-7 years) can not mentally 

manipulate information and therefore are in need of tangible 

learning materials [36].  

2.2 Usability 
Usability is defined as “the effectiveness, efficiency and 

satisfaction with which a specific group of users can perform a 

specific set of tasks in a particular environment” (International 

Standards Organization -ISO-). Guillermo Franco, [13], simplifies 

this definition, with a pedagogical purpose, ensuring that usability 

describes “ease of use”: When assessments are conducted 

usability users can choose between two main options: laboratory 

testing or testing in real environments. On one hand, laboratory 

tests are carried out in controlled environments where the context 

variables can be easily monitored and controlled, thus various 

works [20] [4] state that the captured data can be of higher 

quality. However, they do not properly simulate a context with an 

acceptable realism and therefore certain problems can not be 

recorded. On the other hand, several authors [19] [8] [10] indicate 

that by testing in real environments most problems that may occur 

are captured because every context variable that can affect the 

interaction is considered. Although these tests are difficult to 

manage, authors like Kjeldskov and Stage [35] argue that the 
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usability of mobile applications can only be evaluated with tests 

in real environments. 

3. STATE OF THE ART   
Research in Ergonomics and Usability on mobile devices, show 

results of the evaluation in applications and modifications to 

them, are presented in this paper the information inherent in the 

practical application of the concepts of usability in the 

development of interfaces man - machine [31]. The ergonomic for 

Educational Changes Mobile learning alternatives, have a 

contextual framework and technology-oriented taking into 

account the experiences of users and interactions with the context 

[33], besides interaction and recognition of the challenges in 

interpreting touch input and gestures of children in mobile devices 

like the iPad and iPhone are increasingly common, tactile 

interactions are rapidly surpassing other methods of interaction in 

terms of frequency and the experience of many users. However, 

most of these devices are designed for typical general users. 

Trends indicate that children are using these devices (either from 

parents or their own) for entertainment or learning. We hope to 

analyze the impact of these differences in terms specifically to an 

automated and reliable understanding of what children are meant 

to do [1]. Ergonomics oriented Product Development and Process 

Assessment: This study proposes the development process and 

evaluation of ergonomics oriented products. We comprise three 

phases: Establishing design requirements, development of concept 

design and ergonomic evaluation of the prototype. [21] 

4. PURPOSE OF STUDY  
We desired to evaluate how children of 4 and 5 years interact with 

mobile devices with varying ergonomic factors such as brightness, 

weight, size and color and the effect on usability and comfort; The 

student group is comprised of 16 children from the cradle garden 

UNSA, We used the educational games: “Learning colors” [24] 

‘‘Labyrinths Puzzles for Children” [32]. 

5. METHODOLOGY 
The research was conducted qualitative in character, with 16 

members, Figure 1 shows the experimental group of five years, 

the information collected has a tendency to repeat the indicators 

every 5 members, this information is validated by the Nielsen 

theory, which indicates: it is necessary to have 5 participants for a 

investigation because after the fifth user the trend of the findings 

is repeated. 

5.1 Setting up the experiment:  
This research was conducted in three phases. The first phase study 

identifies factors the second phase involves the installation of 

educational games. The third phase involves the study of 16 

children. 

 
Figura 1.  Children 5 years interacting with mobile devices. 

 

 
Figura 2.  Children 4 years interacting with mobile devices. 

 

A. Study factors were established Size, weight, 

temperature, brightness and color 

B. 16 students randomly from a group of 33 students is 

selected, being 19 and 14 the number of students of 

sections 4 and 5 years correspondingly. 

C. The age of the children was delimited 

The ages of the 16 pre-school children are all between 

(4-5 years). 

D. Procedures 

The study was conducted in the workplace of children 

aged 4 and 5 years using the tablet as a collection 

means. The information is captured by cameras which 

are configured to record images and video. Teachers 

guide children through games to become familiar with 

the applications. It guides children at least once on the 

use of devices to avoid unwanted bias in the 

experiment. 

E. Recorded information 

In the experiment with the touch gaming device in-

formation was collected about preferences, limitations 

and dissatisfactions that children face when using the 

device through observation and indirect interview. 
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F. Screening applications 

In order to observe the use of the device educational 

games which keep children entertained were used to 

collect information, in particular games related to the 

subject of colors and laterality were selected as they 

comply with the expected interaction measure of using 

mobile devices. There are two main reasons that the 

games must meet: 

1. Games that make use of the accelerometer: The grip of 

the moving device by children has to be measured by 

means of the interaction, this is accomplished with the 

use of the accelerometer to interact with video 

educational games. 

2. Games that require touches for use: The constant use of 

the device and the time this is sustained by children for 

different reasons such as weight and size are important 

for the provision of these devices in children of 

pre¬school level. [15]can be applied to  

6. RESULTS AND DISCUSSION 
From general observation we can say that kids love working with 

touch mobile devices, the results are shown in Tables I, II, III, IV, 

V and VI where the relevant aspects obtained detailing. The data 

was tabulated in the Likert scale [26] and was collected in a 

exploratory manner, suitable for children [37]. Comfort and 

acceptance preference is measured by Likert scale: 

***** = Very Good   

**** = Good  

*** = Acceptable   

** = Fair  

* = Low  

 

The preference in the size of the touch device to the appropriate 

interaction of children and their educational activities daily in 

learning sections are observed in Tables I and II. 

  

Size (Inches) 

4´ 5´ 7´ 10´ 13.3´ 

** ** **** ***** ** 
 

Table I. Size preference in children 4 years. 

 

Size (Inches) 

4´ 5´ 7´ 10´ 13.3´ 

** ** *** ***** *** 
 

Table II. Size preference in children 5 years. 

 

The preference of the children of both generations, for large 

devices specifically of between 7 and 10 inches shown in Tables I 

and II. The information collected and processed shows that 

children of both ages, they work properly with touch devices 

weighing between 276 grams and 400 grams. This information is 

reflected in Tables III and IV. 

 

 

Weight (Grams) 

4´ 

(119 
gr.) 

5´ 

(170 
gr.) 

7´ 

(276 
gr.) 

10´ 

(400 
gr.) 

13.3´ 

(950 
gr.) 

** ** ***** **** ** 
 

Table III. Device weight for children 4 years. 

 

Weight (Grams) 

4´ 

(119 
gr.) 

5´ 

(170 
gr.) 

7´ 

(276 
gr.) 

10´ 

(400 
gr.) 

13.3´ 

(950 
gr.) 

** ** ***** **** ** 
 

Table IV.  Device weight for children 5 years. 

 

 
Figura 3. Children of testing applications with accelerometer 

 

Devices with weights that are beyond the range of 276-400 grams 

are more prone to accidents by children of both ages and handling 

is more complex in the different movements of infants when using 

the device. 

The results show that children of pre-school age are repelled by 

the increase in the temperature of the touch devices when being 

used, observed this in detail in Tables V and VI. 

Temperature (C°) 

Cold 

(10 - 
25) 

Warm 

(25 - 
35) 

Hot 

(35 - 
more) 

***** **** * 
 

Table V. Temperature devices for children 4 years. 

 

Temperature (C°) 

Cold 

(10 - 
25) 

Warm 

(25 - 
35) 

Hot 

(35 - 
more) 

***** **** * 
 

Table VI. Temperature devices for children 5 years. 
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Children to see an increase in the temperature of the devices show 

discomfort in developing the learning section leaving on the 

worktable the device to feel the change in temperature. 

The results found as a result of interaction with pre-school level 

children (4 and 5) in Figures 3 and 4 show the interaction 

performed to determine the detailed results. 

A. Children four years of age. 

• They are able to complete the proposed activities 

on all devices that are provided. 

• There is no sense of care for the devices at the 

time of the proposed activities. 

• Self-centeredness is present when performing the 

activities and they could not easily share devices. 

• It results in children level pre-school prefer 

working with mobile devices to enhance their 

knowledge. 

 
Figura 4.  Girls interacting with application weights holding 

device 

 

B. Children five years of age. 

• Complied more easily with the activities proposed 

to them regardless of the provided device. 

• Although there is still no sense of caring for touch 

devices. 

• You can easily drag a 2D object compared with 

3D objects on the touch screen. 

• The presence of lower self-centeredness com-

pared to 4 year children. 

7. CONCLUSIONS 
The results obtained in 5 year children show that devices of light 

and medium weight and size (350 grams 8 inches) are suitable for 

accelerometer games and more tolerant to high handling. Four 

year children prefer larger devices however this represents a high 

risk for the device and it is recommended the use of smaller and 

lighter devices (350 grams 8 inches); High temperatures generated 

by high consumption of processing resources generate rejection 

by the children and it also poses a risks to the device and the child 

by the possibility of falls and superficial burns. We recommend an 

operating temperature of (0-20 °C). Regarding color no relevant 

results were found. This study concludes that children have 

specific needs for their learning activities such as the size and 

weight of the device and its temperature, color is a personal 

preference and is not a meaningful indicator. The results also 

show that mobile devices (350 grams and 8 inches) with 

temperature not exceeding 20 ° C have ideal characteristics for 

children to use them in educational games. The evidence found 

will be used to propose optimal physical requirements and to 

design educational games on mobile devices environmental 

factors. You want to extend the investigation to 7, 9, 15 and 18 

years old, and expand the topic of ergonomics to usability issues 

related to navigability and accessibility. In conclusion we can say 

that the devices with the specifications detailed in the 

investigation are ideal for use in educational environments where 

it is interacting with children aged 4 and 5 years. 
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ABSTRACT 
Given the research to integrate web resources that provide 

educational services in [1]. A pedagogical study case is carried 

out in a school in the rural area of Cauca. This study make use of 

Learning Management System dotLRN in the Physics subject 

specifically about electricity; this topic that is oriented in high 

school. Making use of technological tools, classes are supported 

by the LMS to a group of 35 students and other group of 35 

students receive the same topics but in a conventional way, this 

development is done in order to compare the academic 

performance and effectiveness use of the web resource integrated 

with LMS into the educational process of the subject area 

selected. 

RESUMEN 
Dado el trabajo de investigación para integrar recursos web que 

presten servicios educativos en [1] se realiza un caso de estudio 

en un colegio de la zona rural del departamento del Cauca - 

Colombia de índole pedagógico haciendo uso del Sistema de 

Gestión de Aprendizaje dotLRN en la asignatura de Física en la 

temática de electricidad que se orienta en la educación media; 

haciendo uso de herramientas Tecnológicas se diseñan clases 

apoyadas por el LMS a un grupo de 35 estudiantes de décimo 

grado y a otros 35 se dictan los mismos temas de forma 

convencional, esto con el objetivo de comparar el rendimiento 

académico y efectividad del uso de los recurso web integrados al 

LMS en el proceso educativo del área temática seleccionada. 

Categories and Subject Descriptors 

K.3.1 [Computer Uses in Education]: Collaborative learning 

Computer-assisted instruction (CAI) 

General Terms 

Verification. 

Keywords 

E-learning; services; integration; reference framework; Web 

resources; e-learning services; learning management system, 

physical. 

1. INTRODUCCIÓN 
El auge de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en el campo educativo ha llevado al 

surgimiento y posicionamiento de la Educación Electrónica, o E-

learning [2] soportada por las plataformas de gestión de 

aprendizaje (LMS - Learning Management Systems). Un LMS es 

una herramienta que realiza entre otras funciones: la mediación de 

la apropiación de conocimientos, la administración de dicha 

mediación, el acceso a herramientas didácticas y de 

comunicación. Con estas plataformas las instituciones educativas 

dan acceso a cursos presenciales, semipresenciales y a distancia 

ofreciendo el servicio educativo a mayor número de estudiantes y 

facilitando el acceso a quienes tienen dificultad de traslado a las 

clases presenciales [3]. En nuestro entorno, algunas Universidades 

dan soporte a cursos de pregrado y postgrado a través de 

diferentes tecnologías: la Universidad del Cauca por ejemplo 

utiliza “dotLRN” 1 y la Fundación Universitaria de Popayán 

utiliza Moodle2 . 

Dos de los LMS con licenciamiento de software libre más 

utilizados son Moodle y dotLRN [17]. Moodle es un paquete de 

software libre diseñado basado en principios pedagógicos y 

permite la construcción de comunidades de aprendizaje en línea. 

dotLRN es una plataforma “empresarial” de software libre para 

soportar e-learning y comunidades virtuales. Aunque la elección 

de una plataforma corresponde exclusivamente a los 

requerimientos de cada institución o proyecto [4]. dotLRN ofrece 

un gran conjunto de ventajas debido a su enfoque empresarial, 

una discusión detallada puede encontrase en [5] y [6] 

La integración de recursos Web dentro de los LMS permite la 

reutilización de contenidos disponible en internet y potencializa la 

cantidad y calidad de los servicios educativos que pueden prestar 

los LMS. Igualmente, la integración de recursos Web evita 

situaciones de distracción en el estudiantado al consultar recursos 

educativos en la Web. Si los recursos Web están integrados al 

LMS se evita que el estudiante deba salir de la plataforma en el 

desarrollo del proceso formativo, siendo este aspecto 

indirectamente una forma de mantenerlo concentrado con un 

mejor aprovechamiento del tiempo. Numerosos trabajos acerca de 

la integración de recursos Web como servicios educativos se han 

realizado utilizando la plataforma Moodle; Sin embargo son 

escasos o muy puntuales los trabajos previos que se han centrado 

en la integración de dichos recursos utilizando dotLRN, tal como 

se demuestra en [1]. Esta integración plantea grandes retos debido 

a la arquitectura y el lenguaje de programación particulares como 

el que usa dotLRN. Previamente, presentamos una revisión del 

estado del arte [7] sobre las diferentes tecnologías usadas para 

integrar recursos Web como servicios de aprendizaje electrónico 

prestados por terceros a dotLRN, y en [8] se presenta un artículo 

que describe un marco de referencia basado en criterios de 

integración y lineamientos arquitectónicos para incorporar o 

integrar recursos Web que presten servicios educativos en 

dotLRN; En el presente artículo se realiza la aplicación del marco 

de referencia para la integración de recursos web como servicios 

de e-learning en dotLRN en la asignatura de Física. El artículo se 

                                                                 

1
  http://dotlrn.org/ 

2
  https://moodle.org/?lang=es 
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organiza de la siguiente manera, en la sección 2 presenta un 

resumen del Marco de referencia para integrar recursos web que 

presten servicios e-learning en dotLRN y su implementación; en 

la sección 3 se documenta el caso de estudio, en la sección 4 y 5 

los resultados y conclusiones. 

2. MARCO DE REFERENCIA PARA LA 
INTEGRACIÓN DE RECURSOS WEB 
COMO SERVICIOS DE E-LEARNING EN 
DOTLRN 

2.1 Sistema de Gestión de Aprendizaje 
dotLRN 
dotLRN se centra en facilitar la comunicación entre los actores en 

la experiencia de aprendizaje. Así desde el registro se da la opción 

al estudiante de compartir documentos, contar con una 

administración de usuarios y gestión de comunidades. Un 

elemento importante para nuestra investigación, es que la 

plataforma dotLRN ofrece muchas herramientas para interactuar 

con agentes externos a su propio núcleo de módulos quedando 

abierta la posibilidad de interacción con otros LMS y recursos 

Web externos a ella [9] [10] y [11]. El marco de referencia para la 

integración de recursos web como servicios de e-learning en 

dotLRN propuesto en [7], define los requisitos y lineamientos 

arquitectónicos para la integración de recursos web dentro de 

dotLRN. 

dotLRN presenta los siguientes servicios a los usuarios en su 

entorno virtual de aprendizaje[12]: Calendario, Blog, 

Documentos, Wiki, Creación y gestión de comunidades, 

Repositorios de contenido, Cuestionarios y Evaluación, Foros, 

[13], Lista de miembros, FAQs, Internacionalización i18n, 

Autenticación [14], [15] Tareas, Seguimiento de usuarios, 

Sistema de repositorio de objetos de aprendizaje – LORS, Álbum 

de Fotos, WebDAV, E- Commerce, WysiWyg - editor Web, 

WimpyPoint, AJAX [16], Templating. 

2.2  Recursos web 
Para el contexto de la investigación se definen estos tres 

conceptos: 

Marco de Referencia: Articulación de tres elementos: 1. Marco 

Conceptual; 2. Lineamientos de índole arquitectónica y 3. 

Verificación de los lineamientos con el desarrollo de un caso de 

estudio. 

Recurso Web: elementos que estén identificados por una URI 

(identificador uniforme de recurso) alojada en Internet y accedida 

mediante una versión del protocolo HTTP según el ISBD ER 

(Estándar International de Descripción Bibliográfica) y la W3C 

(consorcio de la red alrededor del mundo). 

Servicio de e-learning, a servicios de información bajo 

arquitectura de servicio (por ejemplo Google Docs o Google 

Forms u otros de la Web 2.0 como plataforma de acciones 

educativas); para esto se toma la definición de servicio contexto 

propuesto por [18] y [19]. 

Los recursos web en su gran mayoría de estos se acceden usando 

el protocolo HTTP, permitiendo trabajar con diferentes 

funcionalidades como flash, java, javascript, html, html5, Web 

2.0, etc. Debido a que en la Web se pueden encontrar muchos 

recursos HTTP es necesario establecer unos requisitos mínimos 

que garanticen su integración con dotLRN tal como se expone en 

[8]; Por otra parte, el marco de referencia define además los 

lineamientos arquitectónicos para integrar recursos Web que 

presten servicios e-learning en el LMS dotLRN teniendo en 

cuenta su arquitectura. 

En el desarrollo de un curso un docente ve la necesidad de 

incluirle servicios que no están presentes; la manera que dotLRN 

soluciona esto es por medio de applets, portlets y paquetes. Por 

esta razón definimos que el camino de integrar recursos Web a 

dotLRN es desarrollando aplicaciones basadas en estos tres 

elementos: 

1: Paquete: Contiene tanto el modelo de datos, como la lógica y 

funcionamiento del paquete. Así como la interfaz de usuario del 

paquete; para el caso de integración es aquí donde se hace la 

programación para referenciar la URL del recurso Web. 

2: Portlet: Proporciona la interfaz de usuario para los portales de 

la plataforma; aquí se programa la interfaz grafica del paquete y 

su administración describiendo el recurso Web y vinculándolo al 

enlace del paquete. 

3: Applet: Utiliza la interfaz de los portlets y establece las 

propiedades para el portal de dotLRN, haciendo posible que la 

aplicación sea agregada por los administradores o docentes del 

curso. 

2.3 Marco de Referencia 
Es de mencionar que en [8] se ha validado el marco de referencia 

para la integración de recursos web educativos en dotLRN, en 

síntesis este menciona 2 conjuntos de aspectos, estos son: 

2.3.1 Requisitos del Recursos Web para ser 

integrado en DotLRN 
A continuación se nombran unos requisitos mínimos que 

garanticen la integración de recursos web con DotLRN: 

1: Es indispensable que los recursos posean una URL. 

2: No se debe integrar todo el sitio Web al que pertenece el 

recurso, se debe identificar solamente la URL. 

3: Se debe tener en cuenta el tamaño de visualización del recurso 

ya que será integrado dentro del sitio Web de DotLRN por lo que 

tendrá menor espacio de lo usual. 

4: Para las funcionalidades compatibles con HTTP (como flash, 

java, javascript, html, html5, Web 2.0, etc) se deben cumplir los 

anteriores requisitos. 

5: En cuanto a los navegadores Web deben contar con los plugin 

necesarios para ejecutar los recursos Web. 

6: El recurso Web a integrar debe prestar un servicio e-learning en 

la plataforma que apoye un proceso de aprendizaje. 

2.3.2 Lineamientos arquitectónicos para la 

integración de recursos Web en DotLRN 
A continuación se establecen los lineamientos que se deben seguir 

para la integración de recursos Web que presten servicios e-

learning en DotLRN mediante la creación de una aplicación 

basada en paquetes, portlets y applets que directamente se integra 

en la arquitectura del LMS en la capa de la plataforma de 

servicios: 
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1: Crear el paquete por medio del Package Manager. 

2: Programar el paquete para hacer referencia al recurso Web a 

integrar. 

3: Crear los directorios del portlet y el applet. Esta tarea se hace 

de forma automática haciendo uso del script de NimaMazloumi. 

4: Programar el portlet para describir el recurso Web y vincularlo 

al paquete. 

5: Programar el applet solo si es necesario. 

6: Instalar el applet y el portlet por medio de la herramienta de 

instalación de software de DotLRN. 

7: Finalmente la aplicación está disponible para ser agregada en 

un curso desde la opción Administrar applets. 

2.4 Implementación Del Marco de Referencia 
A continuación se describe el desarrollo de una aplicación en 

dotLRN que permita integrar dos recursos web educativos de la 

asignatura de Física, específicamente en la temática de corriente 

eléctrica, se sigue los criterios y lineamientos arquitectónicos 

propuestos en las referencias de los autores. Para efectos de esta 

implementación se tiene creado un curso, un docente y los 

estudiantes en la plataforma. 

Verificación de requisitos: En la tabla 1 se realiza la verificación 

de requisitos de los servicios a integrar, puesto que es lo primero 

que se debe cumplir para cumplir con el marco de referencia: 

Tabla 1 Verificación de criterios de integración – Recursos 
web 

# Criterio de Integración 
Recursos Web 

1 2 

1 Posee una URL Si Si 

2 
Identificación de la URL del 

recurso 
Si Si 

3 
Verificación del tamaño de 

visualización 
Si Si 

4 
Funcionalidades compatibles 

con HTTP 

Si, .swf, 

simulador 

Si, .swf, 

simulador 

5 
Compatibilidad con la mayoría 

de navegadores 
Si Si 

6 
El recurso apoya un proceso de 

aprendizaje 
Si Si 

Ejecución de los Lineamientos arquitectónicos para la 
integración de recursos Web en .LRN: A continuación se siguen 

los lineamientos a seguir según resultados del proyecto en el que 

se enmarca esta publicación: 

1: Crear el paquete por medio del Package Manager: El nombre 

del paquete en estudio es “Física_Décimo”: y se pretende integrar 

como recurso web a dos recursos tipo simuladores. 

2: Programar el paquete para hacer referencia al recurso web a 

integrar teniendo en cuenta los criterios de integració: Aquí se 

crean los archivos necesarios para manejar Los recursos de 

corriente eléctrica, en el directorio del paquete 

“Corriente_Eléctrica” 

(…/Física_Décimo/www/Corriente_Electrica).  

3: Crear los directorios del portlet y el applet con ayuda del script 

(código para ejecutar) de Nima Mazloumi: Se debe seguir las 

instrucciones del script teniendo en cuenta la información del 

paquete creado. Luego de ejecutar el script se debe copiar los 

directorios de applet y portlet generados al directorio de paquetes 

de (/usr/share//packages) teniendo en cuenta los privilegios de 

lectura, escritura y propietario como los demás paquetes. 

En este paso en el directorio de paquetes ya se cuenta con los tres 

directorios de la aplicación (Corriente Eléctrica, Corriente 

Eléctrica-portlet y dotlrn-Corriente Eléctrica). 

4: Programar el portlet para describir el recurso web y vincularlo 

al paquete y desarrollar su administración. 

5: Programar el applet solo si es necesario. Para este caso no se 

hace necesario puesto que el applet generado cumple con los 

requisitos trabajados en el portlet. 

6: Instalar el applet y el portlet: Por medio de la herramienta de 

instalación de software de dotLRN en la opción Installfrom 
Local ->Service -> selección del applet de Corriente_Eléctrica. 

7: Finalmente la aplicación está disponible para ser agregada en 

un curso desde la opción Administrar applets en el portal 

Admin del curso por el docente encargado. 

2.5 Verificación de la implementación del 
Marco de Referencia 
1: Luego de la implementación se verifica un buen rendimiento 

del software (dotLRN) en el hardware instalado (servidor) 

mediante el acceso de clientes (docente y estudiante). 

2: Se consiguió listar el applet entre los applets disponibles en la 

herramienta de administración de applets del docente. 

3: Después de agregar el applet se consigue insertar a la página 

principal del curso el portlet de Corriente Eléctrica que maneja el 

recurso web educativo. 

4: También se consigue insertar el portlet de administración del 

paquete en la página de administración del curso. 

En cuanto a los dos recursos web usados, son de tipo simulador, 

pertenecen específicamente al área temática de electricidad o 

corriente eléctrica, donde el estudiante interactúa para reforzar su 

conocimiento en cuanto a el cálculo del consumo de: energía 

eléctrica, voltajes, corriente entre otras variables de esta temática; 

las figura 1 y 2 se ve los dos recursos web integrado a la 

plataforma. 

 

 
Figura 1.  Recurso web 1 
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Figura 2.  Recurso web 2 

3. CASO DE ESTUDIO EN INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PARA LA ASIGNATURA DE 
FÍSICA 

3.1 Contexto de Estudio 
Para el contexto de trabajo se selecciona la Institución Educativa 

José María Córdoba, ubicada en el corregimiento de Mondomo, 

Municipio de Santander de Quilichao (Cauca- Colombia) con la 

iniciativa de ampliar el uso de las TIC en el campo educativo en 

zonas rurales, su modalidad es académica con énfasis en 

educación ambiental y empresarial. Cuenta con aproximadamente 

600 estudiantes de grado sexto a undécimo. 

Una vez implementado el marco de referencia propuesto se 

plantea un modelo de curso B-Learnig para la asignatura de Física 

del Grado Décimo, donde se realiza un trabajo detallado de tipo 

técnico y procedimental en la metodología pedagógica que sugiere 

la docente encargada que orienta la asignatura. Se cuenta con un 

total de 70 estudiantes, 35 hacen uso del recurso en modalidad B-

Learning (Grupo A) y los otros 35 no (Grupo B); Esto se hace con 

el objetivo de realizar una comparación de rendimiento académico 

con una posterior evaluación de los temas tratados y verificar el 

impacto o no del uso de los recursos en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes. Este proceso se realiza por jornadas de trabajo 

del equipo de investigación, la docente, directivos y estudiantes. 

3.2 Proceso de Implementación de Curso B-
Learning en la asignatura de física 

3.2.1 Jornada 1: Manejo de la plataforma 
Con la docente: Se especifica detalles de la plataforma y los 

recursos web a usar, se orienta una capacitación básica del LMS 

dotLRN, los elementos que se tuvieron en cuenta fueron: Acceder 

a la plataforma, registrarse, iniciar sesión, observar los cursos que 

tiene a su cargo; gestionar de forma básica un curso: actividades, 

foros, material, evaluaciones, calendario, correo electrónico, 

agregar estudiantes a su curso; y se profundiza la integración de 

los recursos web educativos mediante la agregación del applet del 

servicio e-learning al curso; finalmente se familiariza con el 

recurso para enseñar a sus estudiantes. 

Con los estudiantes. Se realiza una capacitación para enseñar su 

registro en la plataforma, ingreso al curso virtual, acceder e 

interactuar a los recursos web, ingreso y desarrollo de actividades 

mediante un foro; y solución de cuestionarios online. 

3.2.2 Jornada 2: Definición de la metodología 

pedagógica 
Se define la metodología a aplicar con el Grupo A, se trata de 

hacerla lo más parecida a la real que se tiene en el salón de clase, 

de esta forma el grupo de investigación y la docente conciertan la 

siguiente metodología: 

• El curso en plataforma se nombra con el grado y asignatura al 

que se aplica: Décimo_Física 

• El docente explica la teoría del tema de forma convencional 

(tablero, video beam, exposición, interacción con el 

estudiante). 

• En el curso virtual se integran los recursos web educativos 

relacionados con temática, este contiene información textual, 

multimedia, practico y simula un procedimiento de forma 

interactiva con el estudiante. 

• Se da un tiempo razonable al estudiante para que interactué 

con los recursos, de forma tal que apoye su proceso educativo 

convencional. 

• Luego se realiza una actividad en la plataforma mediante un 

foro, aquí el docente plantea un taller con una serie de 

preguntas del tema, el cual es resuelto con la ayuda de los 

recursos educativos. 

• El docente revisa los talleres, socializa y resuelve dudas de la 

temática. 

• Como actividad de evaluación se implementa un examen 

basado en pruebas saber 11 (sistema de medición de 

conocimientos aplicado por el ministerio de educación 

Colombiano), esto es: evaluación de preguntas con única o 

múltiple respuesta 

• Por último se analizan los resultados obtenidos en la 

evaluación y se comparan con los estudiantes que no 

aplicaron al sistema B_Learning. 

3.2.3 Jornada 3: Aplicación de la metodología 

propuesta 
Una vez establecido todos los parámetros técnicos y 

metodológicos se inicia con la aplicación de la metodología 

pedagógica expuesta anteriormente a los estudiantes, dando inicio 

al tema planteado. La clase de aproximadamente 3 horas se 

desarrolla en la sala de informática donde cada uno de los 35 

estudiantes cuenta con un computador conectado al LMS en el 

curso de Decimo_Física. 

Observaciones relevantes en la clase respecto a los estudiantes: Se 

observa una mayor atención, concentración, interacción, menos 

indisciplina, mayor participación, un fluido manejo de la 

plataforma y sus módulos necesarios (recurso e-learning, foro, 

evaluación). En cuanto a los dos recursos los estudiantes se notan 

entusiasmados y muy interesados en la interacción con estos, 

mencionan que es claro y resuelve todas las inquietudes que 

surgen del tema, lo más importante que lo pueden ver en el 

momento que lo necesiten. 

Observaciones relevantes en la clase respecto al docente: En las 

respuestas del taller mediante el foro el docente manifiesta que 

son muy eficientes, rápidos y cumplidos, los 35 estudiantes 

desarrollan el taller de manera correcta. 
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Esto manifiesta el docente: “sé optimiza la comprensión de los 

temas por los estudiantes siendo ese el principal objetivo en el 

aula de clase y logrando cumplirlo puesto que cuando se lleva a 

cabo la evaluación por medio del taller (foro), luego de manera 

individual los resultados obtenidos son satisfactorios en 

comparación con los obtenidos de forma convencional”. 

Al final de la jornada se realiza una encuesta a estudiantes para 

determinar el nivel de satisfacción y eficiencia del uso de TIC en 

su clase del tema propuesto, siendo este el consolidado. 

Al 100% les gusta usar el computador en su proceso de 

aprendizaje, Al 90% le parece fácil entrar a la plataforma, Al 

100% le fue fácil encontrar el recurso que el docente sugirió, esto 

evita distracción y mayor concentración, A 80% le fue fácil usar el 

servicio integrado al LMS, Al 100% el recurso integrado les 

facilito su entender el tema tratado por el docente, Al 100% les 

gustaría que todos los docentes usaran esta herramienta para sus 

clases, El 85% califica como excelente el uso de TIC en su 

educación, Los estudiantes ven la necesidad de más computadores 

y un internet con mayor ancho de banda. 

4. RESULTADOS 

4.1 Evaluación de resultados 
En este apartado se documenta los resultados que se obtienen en 

el caso de estudio luego de la implementación de la plataforma 

dotLRN y haber integrado los recursos web educativos. Se 

cumplieron las siguientes tareas: 

Instalación de la plataforma, Creación de usuarios estudiantes y 

docentes, se integraron los dos recursos web, no se presentaron 

inconvenientes de rendimiento o técnicos de la plataforma, se 

realiza un buen manejo de la plataforma por parte de los 

estudiantes y docentes para cada una de las funciones que se 

necesitaron. 

De otra parte se hace un análisis de impacto en cuanto al 

rendimiento académico con los docentes implicados en las dos 

asignaturas en una cuarta jornada. 

4.1.1 Jornada 4. Analisis de las evaluaciones del 

tema 

Al evaluar los temas explicados a los grupos A (aplicaron 

B_Learning) y B (clases convencionales) se obtuvieron los 

resultados tabulados en la tabla 2. Recuerde que los estudiantes se 

dividieron en dos grupos, A (aplicaron el B_Learning) y B (clases 

convencionales) 

Escala de evaluación: de 1 a 5: Bajo: 1,0 a 3,0; Medio: 3,1 a 4,4 

Alto: 4,5 a 5,0 

Tabla 2Análisis de evaluación a estudiantes 

Rendimie
nto en 
grupo 

En evaluación (# de 
Estudiantes) 

Análisis porcentual de 
rendimiento (%) 

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

A 3 8 24 8,6 22,9 68,6 

B 10 15 10 28,6 42,9 28,6 

En figura 3 se presenta el análisis porcentual de la evaluación de 

los estudiantes según la escala usada (bajo, medio, alto) 

 
Figura 3.  Análisis porcentual de evaluación 

En la tabla 3 se ve un consolidado de los 70 estudiantes que 

aprobaron o no las evaluaciones respectivas dependiendo del 

grupo. 

Tabla 3: Estudiantes que aprobaron Vs No aprobaron 

Gru
po 

# 
Aproba

ron 

% 
Aprobar

on 

# No 
Aprobaro

n 

% No 
aprobaron 

A 32 91% 3 9% 

B 25 71% 10 29% 

En la Figura 4 se grafica el porcentaje de estudiantes que 

aprobaron y los que no aprobaron 

 
Figura 4.  Análisis porcentual de estudiantes que aprobaron 

Vs No aprobados 

4.2 Análisis de rendimiento: 
En este apartado se hace un análisis en cuanto al rendimiento 

académico de los 70 estudiantes; sabiendo que se dividieron en 

dos grupos, Grupo A: Usan el LMS con la arquitectura propuesta 

para integrar recurso web y Grupo B. que realiza el mismo trabajo 

académico de manera convencional: En el grupo A, solo el 5% 

presentaron un rendimiento bajo mientras en el grupo B el 

25%.En el grupo A, el 20% presentaron un rendimiento medio 

mientras en el B el 37,5%; en el grupo A el 75% obtienen 

resultados altos mientras en el grupo B solo el 37,5%.  

En resumen. En el grupo A, el 95% aprobaron la evaluación 

mientras en el grupo B el 75%. En el grupo A, solo el 5% no 

aprobaron la evaluación mientras en el grupo B el 25%.  

5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
Con la aplicación del marco de referencia propuesto en la 

asignatura de Física, temática Electricidad se demuestra: 
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En cuanto al trabajo pedagógico se puede mencionar que el uso 

del LMS con la arquitectura propuesta para integrar recursos web 

tiene muy buena acogida en la comunidad educativa (Docentes, 

estudiantes y directivos) del colegio, puesto que se mostro gran 

interés en hacer uso de ella. El docente afirma que se evidencia un 

mejor rendimiento a los estudiantes que hicieron uso de la 

plataforma respecto a los que solo recibieron la clase de modo 

convencional. El impacto académico de los estudiantes es positivo 

en los que usaron la plataforma en comparación a los que no la 

usaron. Con la integración de los recursos se obtiene una mayor 

concentración de los estudiantes puesto que no se ven en la 

necesidad de salir de la plataforma para hacer uso de ellos. Esto 

ayuda a que estos no se dispersen y naveguen en sitios web que 

distraigan su atención. Con el marco de referencia para la 

integración de servicios externos a dotLRN se da la posibilidad de 

usar más y mejores recursos en la plataforma apoyando procesos 

educativos según sea el contexto que se use. Con este se permitirá 

la reutilización de servicios externos a la plataforma saliéndose de 

un contexto enmarcado tecnológicamente por estándares e 

investigaciones enfocadas a la reutilización de contenidos. 

Como trabajo futuro se deja planteado una arquitectura que 

integre mediante servicios Web recursos y/o servicios propios de 

otro LMS, por ejemplo de Moodle. Realizar implementaciones en 

más instituciones educativas con diferentes tipos de población, 

tales como indígenas, afro colombianos y urbana. 
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ABSCTRAC 
The information and communications technology favor universal 

access to education, equality in the exercise of teaching, learning 

quality and professional development of people and among them 

are introductory courses in computer science, these are very 

valuable resources for students from various disciplines. While 

often the end products of the students observed to judge their 

competence and not an analysis of how learning, which is the 

programming process occurs is made, probably due to the 

difficulty of the track development programming skills of a 

student. This paper proposes a recommendation system Learning 

Objects for improved problem-solving skills of novice 

programmers. 

 

RESUMEN 
Las tecnologías de la información y la comunicación favorecen el 

acceso universal a la educación, la igualdad en  el ejercicio de la 

enseñanza, el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de 

los personas y dentro de ellos están los cursos introductorios a 

ciencias de la computación, estos son recursos muy valiosos para 

los estudiantes de varias disciplinas. Mientras que a menudo se 

observa los productos finales de los estudiantes para juzgar su 

competencia y no se realiza  un análisis de cómo se da el 

aprendizaje, que es el proceso de programación, probablemente 

debido a lo difícil que es el realizar un seguimiento del desarrollo 

de las habilidades de programación de un estudiante. Este trabajo 

propone un  sistema de recomendación de Objetos de Aprendizaje 

para la mejora de las habilidades de resolución de problemas de 

los programadores novatos. 

Keywords 

Sistemas de recomendación, E-learning, Machine Learning, 

Adaptive eLearning. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En el dominio de la educación existe gran cantidad y 

diversidad de material educativo que puede contribuir al proceso 

enseñanza-aprendizaje, además de la variedad y profundidad de 

conocimientos previos relacionados al Pensamiento 

Computacional [6]. En el año 2006 Jeannette Wing publicó el 

artículo Computational Thinking en el que defendía que esta 

nueva competencia debería ser incluida en la formación de todos 

los niños y niñas, ya que representa un ingrediente vital del 

aprendizaje de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las 

matemáticas. El Pensamiento Computacional permite que las 

personas puedan cultivar la capacidad de resolución de 

problemas, haciendo abstracciones y división de los problemas en 

otros de menor complejidad para plantear la mejor solución; es 

aplicada en diferentes áreas del conocimiento; siendo más 

aplicado en unas áreas que en otras, El objetivo del Pensamiento 

Computacional es desarrollar sistemáticamente las habilidades de 

pensamiento crítico y resolución de problemas con base en los 

conceptos de la computación, tales como abstracción, algoritmos, 

programación, simulación, entre otros. En la web existen entornos 

para los cursos donde los estudiantes tienen el control del lugar y 

tiempo para aprender un tema como son las clases de 

programación con o sin la presencia del docente[1], En la 

actualidad estamos viviendo un tiempo entre quienes usan las 

computadoras y quienes programan las computadoras[24], y por 

lo tanto varias disciplinas se están dando cuenta que es muy 

importante las habilidades de pensamiento computacional y 

depuración, ya que esta, nos da la facilidad de pensar de manera 

constructiva sobre cualquier número de tareas[24]. 

Un objeto de aprendizaje (OA) es “cualquier recurso digital 

que puede ser utilizado repetidamente para facilitar el 

aprendizaje” [23]. Los OAs pueden ser utilizados por un 

estudiante que desee aprender un tema, o pueden ser utilizados 

por los docentes para elaborar el material educativo que será 

enseñado a sus estudiantes, para adquirir estos OA, los pueden 

adquirir a través de consultas en los distintos repositorios que 

están en la nube, existe tanto material educativo que contienen 

temas que son muy útiles para unos usuarios y otros no. Todo 

usuario que realiza una misma búsqueda temática, obtiene como 

resultado la misma lista de OAs [23]. 

La forma de aprender conocimientos sobre temas específicos 

a través de los años ha ido evolucionando partiendo desde el 

aprendizaje asistido por computadoras, luego los contenidos 

fueron administrados a través de los sistemas de gestión de 

aprendizaje, en los últimos años aparecen los MOOCS (Massive 

Online Open Source) y la tendencia son los sistemas Adaptive 

elearning  que es un nuevo medio de aprendizaje y enseñanza que 

utiliza un sistema de tutoría inteligente para adaptar el aprendizaje 

en línea con el nivel de conocimientos del alumno.     

El aprendizaje en línea es un camino revolucionario para dar 

educación en la vida moderna beneficiando a más personas. Un 

sistema de recomendación es una pieza de software que ayuda a 

los usuarios a identificar la información de aprendizaje más 

interesante y relevante de entre un grupo grande de información 
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educativa [18]. Estos sistemas pueden estar basados en filtrado 

colaborativo, contenido o híbrido [19]. 

El objetivo de este trabajo de investigación es crear un modelo de 

sistema de recomendación de objetos de aprendizaje basado para 

el desarrollo del pensamiento algorítmico. 

2. MARCO TEÓRICO 
2.1 Sistemas de Recomendación 

Los Sistemas de Recomendación tienen como principal 

objetivo brindar a los usuarios resultados de búsqueda cercanos o 

adaptados a sus necesidades, realizando predicciones de sus 

preferencias y entregando aquellos ítems que podrían acercarse 

más a lo esperado [9].  Los sistemas de recomendación son los 

aliados de la personalización de sistemas computacionales, 

principalmente en la web, por su capacidad de identificar 

preferencias y sugerir ítems relevantes para cada usuario; para ello 

se necesita de perfiles que almacenen la información y las 

preferencias de cada usuario [8]. 

Aunque existen diversos tipos de sistemas de recomendación, 

todos necesitan una gran cantidad de información sobre los 

usuarios y OAs para poder realizar recomendaciones de calidad. 

2.1.1 Sistemas de recomendación basada en 

contenido 
En estos sistemas las recomendaciones son realizadas 

basándose solamente en un perfil creado, utilizan algoritmos 

“ítem a ítem” generados mediante la asociación de reglas de 

correlación entre ellos [4]. 

Este tipo de recomendación aprende de los intereses de los 

usuarios y hace el proceso de recomendación sobre la base de las 

características presentes en los ítems. Para este tipo de sistema de 

recomendación se hace coincidir los atributos del perfil del 

usuario con los atributos de los ítems a recomendar [11] 

Para el caso de los OAs, la recomendación se realiza 

utilizando los metadatos y una o varias características del perfil 

del usuario. Este tipo de sistemas tiene como principal limitación, 

los problemas en las búsquedas cuando se tienen datos poco 

estructurados y no se puede analizar su contenido, ejemplo en 

videos y sonidos [8]. Este problema se minimiza al utilizar 

solamente los metadatos de los OAs. 

2.1.2 Sistemas de recomendación basada en filtros 

colaborativos 

Las recomendaciones se hacen basándose en el grado de 

similitud entre usuarios. Se fundamentan en el hecho de que los 

OA que le gustan a un usuario, les pueden interesar a otros 

usuarios con gustos similares [21]. Para la realización de un buen 

sistema de recomendación colaborativo que ofrezca 

recomendaciones de calidad, es necesario utilizar un buen 

algoritmo de filtrado colaborativo, que tienen como objetivo 

sugerir nuevos ítems o predecir la utilidad de cierto ítem para un 

usuario particular basándose en las elecciones de otros usuarios 

similares. Estos algoritmos se clasifican en: los algoritmos 

basados en memoria y basados en modelos [21]. 

Los basados en memoria utilizan valoraciones que otros 

usuarios han dado a un OA, para calcular la posible valoración 

para el usuario actual y los basados en modelos hacen uso del 

modelo del estudiante para construir un perfil o modelo, a partir 

del cual se realizan las recomendaciones [4]. Un usuario de un 

sistema basó en filtraje colaborativo debe calificar cada uno de los 

ítems utilizados, indicando cuanto este ítem sirve para su 

necesidad de información. Estas puntuaciones son recolectadas 

para grupos de personas, permitiendo que cada usuario se 

beneficie de las experiencias (calificaciones) de los otros. La 

ventaja de estos sistemas de recomendación es que un usuario 

puede recibir recomendaciones de ítems que no estaban siendo 

buscados de forma activa- La desventaja es el problema del primer 

evaluador, cuando un nuevo OA es agregado a la federación no 

existe manera de recomendarlo por este sistema [8]. 

2.1.3 Sistemas de recomendación basada en 

conocimiento 
Estos sistemas tratan de sugerir objetos de aprendizaje 

basados en inferencias acerca de las necesidades del usuario y sus 

preferencias. Se basa en el historial de navegación de un usuario, 

elecciones anteriores [21]. 

Un sistema de recomendación basado en conocimiento, hace 

recomendaciones según el historial de navegación de un usuario, 

este historial está almacenado con el fin de obtener las 

preferencias e intereses del usuario y con ello obtener la 

información necesaria para generar recomendaciones [17]. Estos 

sistemas también son llamados sistemas de preferencias implícitas 

ya que deducen las preferencias a partir del comportamiento del 

usuario y de su historial. Esto permite que en la mayoría de los 

casos no sea necesario pedir al usuario demasiada información 

sobre sus preferencias para que pueda ser recomendado. Sugiere 

ítems basado en las inferencias acerca de las necesidades y 

preferencias del usuario según su historial de navegación [17].  

2.1.4 Sistemas de recomendación híbridos 

El enfoque híbrido, busca la unión entre varios enfoques o 

técnicas de recomendación con el objetivo de completar sus 

mejores características y hacer mejores recomendaciones [8]. 

Existen varios métodos de combinación o integración como [8] 

• Método ponderado: Donde se combinan las puntuaciones o 

votos para producir una única recomendación. 

• Método de Conmutación: El sistema conmuta entre las 

técnicas de recomendación en función de la situación actual. 

• Método Mixto: Se presentan las recomendaciones de 

diferentes sistemas de recomendación al mismo tiempo. 

• Método de combinación de características de diferentes 

fuentes de datos se entregan como entradas a un único 

algoritmo de recomendación. 

• Método de cascada: Cada una de las recomendaciones refina 

las recomendaciones dadas por los otros. 

• Función de aumento: Una característica de salida de una 

técnica, se usa como una característica de entrada a otra.  

• Meta-nivel: El modelo aprendido por un sistema de 

recomendación se utiliza como entrada a otro. 

Aunque este tipo de sistemas híbridos tienen grandes 

ventajas como entregar recomendaciones de alta calidad, su 

presencia en la web es baja, pero en el modelo propuesto 

trabajaremos sobre una plataforma móvil. 
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2.2 Machine Learning 
Machine Learning o  aprendizaje automático de su 

traducción al español es un subcampo de la informática que 

evolucionó a partir del  estudio de reconocimiento de patrones y 

teoría del aprendizaje computacional en la inteligencia artificial 

[12]. El aprendizaje automático explora el estudio y construcción 

de algoritmos que pueden aprender y hacer predicciones sobre 

datos [15]. Estos algoritmos operan mediante la construcción de 

un modelo de ejemplo, insumos con el fin de hacer predicciones 

basadas en datos o decisiones [5],  en lugar de seguir el programa 

estrictamente instrucciones estáticas. 

El aprendizaje automático está estrechamente relacionado 

con estadísticas computacionales; una disciplina que también se 

especializa en la predicción de decisiones.  

2.2.1 Programmer's learning machine 

Programmer's learning machine (PLM) es una 

multiplataforma para desarrollar ejercicios que ayudaran a 

desarrollar los pensamientos algorítmicos. Se le permite explorar 

diversos conceptos de programación a través de retos interactivos, 

que pueda solucionar, ya sea en Java, Python o Scala (soporte 

para el lenguaje C es experimental). 

El PLM se sabe que funciona en todos los sistemas 

operativos (Linux, Mac, Windows). Su interfaz y el contenido se 

tiene para ser soportado para distintos idiomas inglés,  francés, y 

parcialmente el brasileño e italiano; se espera que se globalice 

para que pueda ser distribuido a todo el mundo. 

En esta plataforma se encuentra más de 200 desafíos,  que 

van desde una introducción completa programación para 

principiantes reales a temas más avanzados como la recursividad o 

algoritmos de ordenación y tareas con un alto grado de 

complejidad de programación. 

Se desarrolla esta plataforma machine learning desde el año 

2008 para la enseñanza en la escuela Telecom Nancy para sus 

estudiantes, para su desarrollo como en tecnologías de 

información y formación como ingenieros de ciencias de la 

computación. Esta herramienta puede ser utilizada en varias 

unidades de nuestros planes de estudios, para un total de más de 

30h de laboratorios de prácticas. Esto aumenta considerablemente 

la motivación de los estudiantes, lo que nos permite cubrir un 

espectro mucho más amplio de temas. 

2.2.2 Características de PLM 
Entre las principales características que se encuentra en PLM 

son las siguientes: 

• La interfaz que cuenta esta multiplataforma está disponible en 

varios idiomas como son: Inglés, Francés, brasileño, italiano. 

• Los ejercicios que se plantea están disponibles en varios 

idiomas como son: Java, Scala, Python, C, C++, Js y Ruby. 

• Modo Demo, paso a paso, sin velocidad de la animación por 

sesiones, de varios conjuntos de problemas paralelos, para 

probar mejor el código de estudiante, basándose en la 

documentación de la herramienta. 

2.3 Análisis de código 

2.3.1 Análisis de código estático 
Se conoce como análisis estático al procedimiento realizado 

mediante varias técnicas para la obtención de información acerca 

del posible comportamiento en ejecución de un 

programa,

realizado sobre el código fuente, código intermedio, código de  

Figura 1. Ejemplo 1 de ejercicio para el desarrollo de 
habilidades de resolución de problemas 

máquina o cualquier abstracción de alguna de las opciones 

anteriores [7].  

Su uso, a diferencia del análisis dinámico, se orienta a 

encontrar violaciones a buenas prácticas en el desarrollo y no a 

comprobar si el código cumple con su especificación. Este tipo de 

análisis ha sido aplicado para encontrar errores, malas prácticas y 

estilos de programación inadecuados; usando diferentes niveles en 

las posibilidades de configuración, tipos de errores detectados y 

profundidad, con excelentes resultados [20] [22]. 

2.3.2 Análisis de código dinámico 

El análisis dinámico permite observar el comportamiento del 

código mientras se ejecuta. De forma general el programa es 

procesado de acuerdo con un escenario de ejecución y se obtiene 

información sobre la ejecución de la aplicación, conocida como 

traza de ejecución, que puede ser o no procesada en tiempo real 

[7]. 

Varias estrategias se han aplicado para la obtención de esta 

información. Entre las más trabajadas en la bibliografía es la 

instrumentación del programa [3], el uso de depuradores para 

escuchar y filtrar eventos durante la ejecución [14]. 

La instrumentación ha demostrado ser un soporte efectivo 

para la obtención de información sobre la ejecución programas, ya 

que permite niveles de granularidad importantes con menos 

esfuerzo en el desarrollo que otras técnicas usadas con el mismo 

propósito [14]. Su aplicación se basa en tomar un programa o una 

parte de este e insertar sentencias que generan datos sobre la 

ejecución de las sentencias originales al momento que se ejecute 

el código instrumentado. Puede ser realizada sobre el código 

fuente o archivos compilados, aunque la primera opción es 

preferible, ya que como indica el trabajo de [17] durante el 
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proceso de compilación se pierde parte de la información 

semántica y de forma general en cuanto a exactitud. 

2.4 Medidas de similitud 

Uno de los métodos preferidos de filtrado colaborativo (CF) 

recomendadores es utilizar el  clasificador k-Nearest Neightbors. 

Este método  de clasificación  como la mayoría de los 

clasificadores y técnicas de agrupamiento  depende en gran 

medida la definición de una similitud o distancia medida 

adecuada. El ejemplo más simple y común de una medida de 

distancia es la distancia euclidiana observe la siguiente ecuación:  

 

Donde n es el número de dimensiones (atributos) y xk y yk 

son los kth atributos (componentes) de los datos del objeto x y y 

respectivamente. 

La distancia de Minkowski es una generalización de la 

distancia euclidiana obsérvese la siguiente ecuación: 

 

Donde r es el grado de la distancia, dependiendo del valor de 

r, la distancia genérica de Minkowski es conocido como los 

nombres específicos: Para r=1, la City Block, (Manhattan, taxicab 

o L1 norm) distancia; para r=2, la distancia euclidiana, para r->∞ 

la supremo (Lmax o L∞ norm) distancia, con lo que corresponde a 

los cálculos de las distancias máximas entre algunas dimensiones 

de los datos de los objetos. 

2.5 Neares Neigbord 
Los clasificadores basados en instancia funcionan 

almacenando registros de capacitación y utilizarlos para predecir 

la etiqueta de clase de casos que no se ven. Un ejemplo trivial es 

la llamada rote-learner. Este clasificador memoriza todo el 

conjunto de entrenamiento y clasifica solamente si los atributos 

del nuevo registro coinciden con uno de los ejemplos de 

entrenamiento exactamente. A más elaborado, y mucho más 

popular, el clasificador basado en instancia es el clasificador 

vecino más cercano (kNN)[2]. Teniendo en cuenta un punto para 

clasificarse, el clasificador kNN encuentra los k puntos más 

cercanos (vecinos más cercanos) de los registros de capacitación o 

entrenamiento. A continuación, se asigna la etiqueta de clase de 

acuerdo a las etiquetas de clase de sus vecinos más cercanos. La 

idea subyacente es que si un registro cae en un barrio en 

particular, donde una etiqueta de clase es predominante es porque 

el registro es probable que pertenecen a la misma clase. 

Dado una consulta de un punto q para nosotros queremos 

conocer a que clase corresponde class l, y un conjunto de 

entrenamiento X=x1,l1 ... xn, donde xj es el j-th elemento y lj  es la 

etiqueta de la clase, el K vecino más cercano debería buscarse en 

el subconjunto Y=y1,l1... yn  para cada Y pertenece a  X  y la 

distancia de q, yk es mínima, Y contiene los k puntos en X que 

corresponden a la consulta del punto q, entonces la clase su 

etiqueta de q es l=f(l1 ... lk). 

La figura 2 la imagen izquierda muestra la formación señala 

con dos etiquetas de clase (círculos y cuadrados) y el punto de 

consulta (como un triángulo).La figura 2 de la derecha ilustra el 

barrio más cercano para k = 1 y k = 7. La consulta del punto sería 

clasificado como plaza para k = 1, y como un círculo para k = 5 

según la regla simple mayoría de votos. Tenga en cuenta que los 

puntos de consulta eran justo en el límite entre los dos grupos. 

 

 

Figura 2: Ejemplo de k-vecinos más cercanos. 

2.6 Arquitectura del modelo propuesto 

Se propone un sistema de recomendación de objetos de 

aprendizaje para la mejora de las habilidades de resolución de 

problemas de los programadores novatos. 

A continuación se enumera los detalles de la propuesta. 

• A través del Programmer Machine Learning actuará como el 

tutor inteligente, y las soluciones a los ejercicios serán los 

códigos que serán analizados. 

• El sistema de análisis de código nos devolverá datos 

procesados que entraran a un módulo que asociara los datos 

procesados con las rutas de aprendizaje de programación, este 

módulo se muestra en la figura 3 que sería el módulo de post-

procesamiento. 

• Los datos que son post procesados, serán utilizados por el 

modulo que se encargara de la recomendación 

• El módulo de recomendación usara técnicas de predicción 

para recomendar el OA, los objetos de aprendizaje vienen a 

ser los ejercicios del Programmer Learning Machine. 

A continuación en la figura 3 se muestra la arquitectura del 

modelo propuesto para el sistema de recomendación. 

Para comprobar y medir el pensamiento computacional de 

los programadores, se les tomara el Test de Pensamiento 

Computacional [10] como parte del método de validación. 

Los OA devueltos por el módulo de recomendación, están 

compuesto por problemas que son necesarios para que el 

estudiante pueda subsanar esas malas prácticas de programación, 

mejorando su pensamiento computacional. 
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Figura 3: Modelo propuesto para el sistema de recomendación 
de objetos de aprendizaje 

3. CONCLUSIONES 
En este trabajo se ha presentado la arquitectura y la 

implementación de un sistema de recomendación de objetos de 

aprendizaje, para la mejora de las habilidades para la resolución 

de problemas de los programadores novatos, para ello se usa el 

Programmer Learning Machine como el tutor inteligente por el 

cual los programadores mejoran sus habilidades de programación, 

al existir múltiples soluciones ante un problema, estos códigos son 

analizados a través de un analizador de código estático, que nos 

devuelve las malas prácticas de programación  que después de un 

procesado usando técnicas de predicción nos devuelve un objeto 

de aprendizaje recomendado. 
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ABSTRACT 
According to the chemical properties, each molecule has a 

specific spatial geometry. The format of each molecule depends 

on the atoms that compose and nonbonding electrons or ligands 

around the central atom of the same. The angles formed from this 

interaction are crucial to determine the polarity, influencing 

directly in its melting point, boiling point and solubility. The 

representation of the molecular geometry and their three-

dimensional characteristics impact on the practical difficulties for 

conventional teachers, since its contents are portrayed mostly in 

the plan. To contribute to this scenario, this study promoted the 

development of a mobile application geared to teaching the 

concepts of molecular geometry. To implement the proposed 

technologies were employed linked to mobile computing directed 

to the Android operating system. 

RESUMO 
De acordo com as propriedades químicas, cada molécula possui 

uma geometria espacial específica. O formato de cada molécula 

depende dos átomos que a compõem e dos elétrons ligantes ou 

não ligantes ao redor do átomo central da mesma. Os ângulos 

formados a partir desta interação são de fundamental importância 

para determinação da polaridade, influenciando diretamente no 

seu ponto de fusão, ebulição e solubilidade. A representação das 

geometrias moleculares e suas características tridimensionais 

impactam em dificuldades para as práticas docentes 

convencionais, visto que seus conteúdos são retratados em sua 

maioria no plano. Objetivando contribuir para este cenário, o 

presente trabalho promoveu o desenvolvimento de um aplicativo 

móvel voltado ao ensino dos conceitos da geometria molecular. 

Para a implementação da proposta, foram empregadas tecnologias 

vinculadas à computação móvel direcionadas ao sistema 

operacional Android. 

Categories and Subject Descriptors 

J.2 [COMPUTER APPLICATIONS]: Physical Sciences and 

Engineering – Chemistry. 

General Terms 

Algorithms, Design, Experimentation, Verification. 

Keywords 

Android, Átomos, Geometria, Mobilidade, Moléculas. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Com os avanços tecnológicos, a computação móvel se torna cada 

vez mais presente no cotidiano, ora por motivos de portabilidade, 

ora pela capacidade de migrar fisicamente serviços 

computacionais. O computador torna-se um dispositivo sempre 

presente, expandindo a capacidade de um usuário utilizar os 

serviços típicos encontrados nas redes. 

A computação móvel tem transformado os dados em 

atividades que podem ser carregadas para qualquer lugar, afetando 

conceitos e modelos tradicionais em variadas áreas da 

informática. A disponibilidade é um exemplo típico, retratado pela 

necessidade das redes estarem aptas em todos os lugares, 

garantindo a conectividade aos seus usuários (ad hoc) [9]. Nestes 

ambientes, dispositivos móveis como celulares, palmtops e 

laptops, podem comunicar com uma rede fixa ou até mesmo com 

outros computadores móveis sem a necessidade de ter uma 

posição estática na rede. 

Uma área de destaque da computação móvel são os sistemas 

celulares, popularizados por um mercado que oferece aparelhos 

com arquiteturas heterogêneas e de custo variado, além de uma 

maior disponibilidade de serviços aos usuários. Com as inovações 

tecnológicas o papel dos aparelhos celulares, que antes eram 

concebidos somente como dispositivos de comunicação com a 

função de receber e efetuar chamadas telefônicas, tem sido 

expandido em novas necessidades e exigências por parte do 

consumidor final.  

A transmissão de dados através da banda passante das 

operadoras de telefonia (terceira e quarta geração), permitem 

atualmente uma grande disponibilidade dos chamados aplicativos 

móveis [3]. Os aplicativos são implementados para atender 

variados cenários, como por exemplo, jogos e programas 

educativos. O propósito principal é trazer os benefícios da 

mobilidade, heterogeneidade e escalabilidade a programas 

anteriormente executados apenas em hosts estáticos. 

A relação entre jogos e educação teve início nas escolas 

maternais francesas no século XVI. Em gerações anteriores os 

jogos eram vistos como algo menor só servindo como 

passatempo. Atualmente variadas áreas do conhecimento 

utilizam-se dos jogos, objetos de aprendizagem ou aplicativos, e 

defendem a sua inclusão, pois já descobriram a força que 

possuem. A interação além do seu poder educativo proporciona 

momentos de alegria, prazer, fantasia e descontração [8]. 

Considerando os jogos e aplicativos direcionados 

especificamente ao ensino de química, iniciativas no 

desenvolvimento de programas e aplicativos abordam 
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principalmente as propriedades periódicas, não vislumbrando 

questões avançadas e tridimensionais da química inorgânica. 

Diante este cenário, este trabalho visou o desenvolvimento de um 

aplicativo móvel para apoio ao ensino de Geometria Molecular 

[2]. Através da geometria molecular, é possível entender a 

distribuição espacial dos átomos em uma molécula, sendo um 

parâmetro de importância fundamental para a previsão da 

polaridade, a qual contribui para definir o tipo e intensidade das 

interações intermoleculares [6]. 

O aplicativo móvel foi desenvolvido empregando o Android 

Software Development Kit [1]. Aplicações Android são adaptáveis 

a gama de dispositivos móveis existentes atualmente. Segundo o 

Google Inc. [1], mais de um milhão e quinhentos mil aparelhos 

com este sistema operacional são ativados todos os dias, por 

vários fabricantes de celulares. Através de formas espaciais, é 

possível a visualização e simulação da teoria da repulsão dos 

pares eletrônicos de valência, e dos tipos de geometria angular, 

trigonal plana, tetraédrica e linear. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Desenvolver aplicações que utilizam a arquitetura Android 

significa utilizar uma série de componentes para que o objetivo 

final da aplicação seja atingido. Deste modo, existem quatro tipos 

básicos de componentes que são definidos para arquitetura e seu 

funcionamento. A Figura 1 retrata esses componentes. 

 

Figura 1.  Componentes de uma Aplicação Android [10] 
 

Activities ou atividades são as partes principais de uma 

aplicação. São trechos de códigos executáveis que vão e voltam 

no tempo de execução da máquina, sendo instanciados pelo 

usuário ou pelo sistema operacional e permanecem executando 

enquanto for necessário. Uma atividade pode interagir com o 

usuário de maneira a obter dados ou serviços de outras atividades. 

A maior parte do código executável programado para Android 

será executado dentro do contexto de uma activity, 

correspondendo, a uma interface de exibição ao usuário [7]. 

Services ou serviços no Android são semelhantes aos serviços 

ou daemons nos sistemas operacionais. São trechos de códigos 

executáveis, geralmente ativos em primeiro plano a partir do 

momento de sua instância até o desligamento do dispositivo 

móvel. Um exemplo clássico é o player de músicas que continua 

em execução após seu início enquanto o usuário realiza outras 

atividades do telefone [4]. 

Content Providers ou provedores de conteúdos representam a 

maneira utilizada pela plataforma para compartilhar informações 

ou dados entre as aplicações em execução no dispositivo.  Por 

exemplo, a aplicação de gerenciamento de contatos do Android é 

nativa. Sendo assim outras aplicações desenvolvidas por terceiros 

podem utilizar um content provider a fim de ler os contatos 

armazenados no dispositivo [5]. 

Broadcast Receivers ou receptores de broadcast são 

componentes ouvintes contidos na aplicação que buscam 

ocorrências de eventos, que podem ser nativos ou disparados por 

aplicações. Uma aplicação pode, por exemplo, utilizar um 

broadcast receiver para ser alertada quando o dispositivo estiver 

recebendo uma ligação e, baseado nesta informação, realizar 

algum tipo de processamento [10].  

De maneira prática todas os componentes anteriormente 

citados, precisam estar descritos no arquivo de manifesto 

AndroidManifest.xml. Ele é obrigatório e único para cada 

aplicação. Agregando os conceitos, ainda na Figura 1, temos o 

Android Core. Sua função é proporcionar a interação entre os 

componentes e as aplicações e tornar possível a execução do 

código. 

3. METODOLOGIA 

Após levantamento bibliográfico e estudo do ambiente Android, 

foram traçados os requisitos para que a aplicação trouxesse 

características pedagógicas, sobretudo facilitando a interação com 

os usuários. Assim, o aplicativo alvo foi dividido em três 

módulos: 

1) Módulo Geometria: responsável por calcular e 

apresentar a forma geométrica de uma molécula inserida 

pelo usuário; 

2) Módulo Quiz: base de dados contendo perguntas e 

respostas acerca do conteúdo trabalhado. 

3) Módulo Informativo: material de apoio fundamentado 

em hipermídias que visa reforçar a base conceitual das 

propriedades angulares das moléculas. 

Obedecendo aos parâmetros de estruturação de projetos da 

Engenharia de Software, a divisão do aplicativo em módulos 

impacta diretamente em uma organização da proposta, trazendo 

autonomia aos pacotes para futuras intervenções no código ou 

mesmo acréscimo de novos módulos ou propriedades. 

4. APLICATIVO DESENVOLVIDO 

Para desenvolvimento do programa a versão 24.0.2 do Android 

SDK [1] foi a adotada. O Android SDK traz como característica 

uma plataforma de desenvolvimento aberta, que oferece aos 

desenvolvedores o pleno acesso as suas interfaces de criação. 

Neste caso, o projetista é livre para aproveitar as vantagens do kit, 

tais como a execução de serviços em segundo plano 

(background), definição de alarmes e adição de notificações na 

barra de status. 

No que tange a execução da aplicação, ao ativá-la o usuário 

depara com uma tela inicial onde uma das seguintes opções 

podem ser escolhidas (Figura 2): Visualizar Geometria de 

Moléculas, Conceitos Básicos da Geometria Molecular e Iniciar 

Quiz. 
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Figura 2.  Tela Inicial do Aplicativo voltado ao Ensino da 
Geometria Molecular 

 

Ao selecionar a opção “Visualizar Geometria de Moléculas”, 

uma tela para que o usuário insira uma molécula será apresentada. 

Clicando em “Ok”, a geometria da molécula inserida é mostrada 

(Figura 3).  

 

 

 
Figura 3.  Representação da Geometria da Molécula 

 

A implementação da função de representação da geometria 

objetiva a mostra interativa das moléculas de acordo com suas 

respectivas propriedades angulares. Conforme salientado, com 

esta iniciativa os usuários da aplicação podem observar o objeto 

de forma multidimensional. Uma alternância aos escopos práticos 

pedagógicos de representação no plano. 

Outras funções desenvolvidas no aplicativo que vislumbram 

reforçar o caráter lúdico são o quiz e a navegação através de 

hipermídias. A opção “Conceitos Básicos da Geometria 

Molecular”, oferece ao usuário a possibilidade de navegar por 

layouts que contém descrições acerca dos conceitos mais 

importantes envolvendo a geometria molecular. 

 

 

 
Figura 4.  Implementação do Módulo Quiz 

 

Através da opção “Iniciar Quiz” usuários do aplicativo 

poderão testar seus conhecimentos sobre a geometria molecular, 

inicializando um formulário contendo perguntas e respostas  

(Figura 4). Ao finalizar o quiz é apresentada a pontuação referente 

ao número de erros e acertos do usuário. As opções de perguntas e 

respostas são arremetidas aleatoriamente por uma função 

implementada. 

5. AVALIAÇÕES 

Objetivando a avaliação do aplicativo desenvolvido, sessenta e 

três discentes vinculados ao segundo ano do ensino médio se 

dispuseram a cooperar. A instituição alvo cujos participantes 

foram convidados foi uma escola de educação básica, técnica e 

tecnológica situada no município de Inhumas-GO-Brasil. 

O aplicativo implementado foi instalado em dispositivos 

móveis (tablets e smartphones) com Android versão 4.x para 

análise. Após uma breve apresentação do software voltado ao 

ensino de geometria molecular, questionários foram aplicados aos 

colaboradores.  

Nos questionários aplicados, foram fundamentados quesitos 

que levaram cada usuário a interpretar o programa de modo a 

avaliar questões referentes ao layout e facilidade no uso. 

 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

738

 

 
 

Figura 5. Resultados das Avaliações 
 

Conforme ilustrado na Figura 5, 81% dos usuários avaliaram 

o layout do aplicativo como bom, 12% como razoável, e 7% ruim. 

Quanto à facilidade no uso da aplicação, 92% julgaram o software 

bom em relação a tal tópico, reforçando as proposta do projeto em 

oferecer ao cenário uma ferramenta simples e intuitiva para tratar 

os conceitos de angulação e formas multidimensionais das 

moléculas. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a implementação do aplicativo móvel voltado ao ensino de 

Geometria Molecular, almejamos nesse projeto apoiar o ensino de 

química e consequentemente suas teorias que envolvem as 

moléculas, obscuras nas práticas educativas devido à 

impossibilidade de serem expostas fielmente no plano.  

Com isso é oferecido ao meio acadêmico/usuários 

acessibilidade a informações que poderão reforçar conteúdos 

ministrados, além de um ambiente interativo de perguntas e 

respostas com avaliação de desempenho ao final. 

 Como trabalhos futuros pretende-se agregar mais funções ao 

aplicativo, por exemplo, as relacionadas à teoria da repulsão, 

contribuindo para uma maior completude do processo de ensino-

aprendizagem. Também serão feitas adequações no layout, 

agregando animações aos ícones da tela inicial. 

Por fim, novas avaliações serão realizadas pautando as 

técnicas adotadas convencionalmente no ensino de geometria 

molecular comparando-as a cenários com o emprego do software 

implementado. 
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ABSTRACT 
The current world demand mathematical thinking for life, where 

children, youth and adults are able to apply what they learned in 

their daily lives [6].  The mathematical learning is quite difficult 

for Cundinamarca students (Bogotá, Colombia). This difficulty is 

evident when the students face a problem and they do not know 

how to solve it.  Since 2012, it is started for implement new 

strategies to improve the skill to solve mathematical problems 

using technological tools in sixth grade students of Cundinamarca 

School. 
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Robotics, education, strategies, learning, math. 

   

 
RESUMEN 
El mundo actual demanda formación matemática para la vida, en 

donde los niños, jóvenes y adultos sean capaces de aplicar lo 

aprendido en su cotidianidad [6]. No obstante, el aprendizaje de 

esta ciencia se ha convertido en una situación problemática para 

algunos estudiantes del Colegio Distrital Cundinamarca (Bogotá, 

Colombia). Esta dificultad se hace evidente cuando el niño se 

enfrenta a una situación y no sabe cómo solucionarla. Por lo 

anterior, desde el año 2012 se empezó en la búsqueda de nuevas 

estrategias que permitieran desarrollar en los estudiantes de grado 

sexto del colegio Cundinamarca, la habilidad para solucionar 

problemas matemáticos utilizando como herramienta mediadora 

las TIC. 

Palabras clave 
Robótica, educación, estrategias, aprendizaje, matemáticas. 

    

El papel de las TIC en el aprendizaje 
Las herramientas tecnológicas favorecen los procesos de 

aprendizaje [5,7, 12], sin embargo esta incidencia está sujeta a la 

manera como se usan estas herramientas [9].  

El impacto de las TIC sobre los procesos de aprendizaje se 

encuentra relacionado con el nivel motivacional de los 

estudiantes, la alfabetización digital, las habilidades cognitivas 

implicadas durante el desarrollo de la tarea y la capacidad del 

docente para integrar las TIC al currículo [1].  Todos estos 

elementos son claves para lograr un aprendizaje significativo. Si 

el estudiante se encuentra motivado su nivel de atención y 

participación aumenta.  Un estudiante motivado se involucra con 

la tarea favoreciendo directamente el proceso de aprendizaje [2]. 

El manejo de las funciones básicas de las herramientas 

tecnológicas es fundamental para el logro de los objetivos. Si el 

niño comprende la tarea pero desconoce el funcionamiento básico 

del dispositivo, difícilmente podrá involucrarse en la realización 

de la actividad. Es importante asegurar que el niño conoce el 

funcionamiento mínimo de la herramienta tecnológica a utilizar.  

Respecto a las habilidades cognitivas involucradas durante la 

tarea, se puede decir que lo retos son una buena excusa para 

desarrollar diferentes habilidades de pensamiento.  

Los retos son situaciones problemáticas que modifican el 

ambiente de enseñanza-aprendizaje en el cual están inmersos los 

estudiantes. El reto se caracteriza por ser motivador, desafiante, 

estimular el pensamiento divergente y además por estar 

enmarcado en un ambiente de sana competencia. Los retos son 

problemas débilmente estructurados que no tienen una única 

solución. A través de estas situaciones problemáticas se busca que 

los niños desarrollen su creatividad, habilidad fundamental para 

encontrar soluciones no convencionales a los problemas que se les 

plantean.  

La habilidad del docente para usar apropiadamente las 

herramientas tecnológicas e integrarlas a su área curricular es 

fundamental para aprovechar al máximo las bondades de las 

diferentes tecnologías.  

Asi pues, estos elementos se convierten en factores fundamentales 

para implementar la estrategia utilizando como herramienta 

mediadora las TIC. 

Dentro de las TIC se centrará especial atención en la robótica.  A 

través de la robótica se pueden abordar problemas en donde 

convergen diferentes disciplinas, favoreciendo un aprendizaje 

mucho más holista.   

La robótica permite propiciar espacios de aprendizajes dinámicos 

e interdisciplinarios en donde los niños ponen en juego su 

habilidad para solucionar problemas, su creatividad, el trabajo en 

equipo, su capacidad de escucha y liderazgo. 

 

Math-Robotics en el aula 
Los niños desconocen la aplicabilidad de las matemáticas, acuden 

a ella en situaciones académicas y propias del aula, ignoran la 

relevancia de esta disciplina en situaciones cercanas como ir a la 

tienda y esperar por las vueltas, para hacer un inventario, para 

contar los goles en un partido de fútbol, para preparar una receta y 

de hecho, para identificar a las personas unas de otras se requiere 

el uso de números. Es posible que esta situación se presente 

porque algunas veces se plantean problemas matemáticos 
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descontextualizados que impiden al niño aplicar lo aprendido en 

su cotidianidad.   

A través de la robótica los niños pueden vivenciar la aplicabilidad 

de esta ciencia. La robótica favorece el trabajo en equipo, fomenta 

el desarrollo de la creatividad y favorece la organización del 

pensamiento. El carácter multidisciplinar de la robótica permite 

abordar variedad de problemas desde diferentes campos de 

pensamiento, favoreciendo la transferencia del conocimiento a 

diferentes situaciones. 

La robótica fortalece el pensamiento sistémico y lógico-

matemático, fundamentales al momento de enfrentarse a una 

situación problemática [8]. La robótica favorece la adquisición de 

conceptos científicos porque permite abordar los problemas desde 

la teoría hasta la experimentación [11]. 

La robótica impacta positivamente los procesos de enseñanza-

aprendizaje por las siguientes razones: A) Permite integrar la 

practica con la teoría. A través de la experimentación los niños 

pueden evidenciar la aplicabilidad de los conceptos, facilitando la 

comprensión de los mismos. B) favorece la aplicación del método 

científico, permitiendo al estudiante generar estrategias que le 

permita solucionar los problemas de una forma clara y sistemática 

[4].   

La robótica favorece las habilidades comunicativas, creativas y 

productivas [10]. Estas habilidades son fundamentales para 

resolver problemas del diario vivir. Cuando un sujeto se enfrenta a 

un problema se requiere que tenga habilidad para escuchar, para 

hablar asertivamente y además que sea muy creativo. Estas 

habilidades se pueden fortalecer a través de planteamientos de 

retos.  

Desde la robótica se pueden plantear retos que permiten abordar 

diferentes conceptos matemáticos. El objetivo es que el estudiante 

aplique los conceptos matemáticos aprendidos para solucionar los 

problemas propuestos. Los problemas se pueden solucionar por 

ensayo y error, sin embargo, la estrategia centra especial atención 

en la aplicación consciente de los conceptos aprendidos, se busca 

que las acciones del niño sean resultados de procesos reflexivos. 

Asi pues, dentro de los retos propuestos se encuentran: Seguidor 

de línea (ver figura 1) y el recolector de basura (ver figura 2).  

Para el seguidor de línea se propone que el estudiante construya 

un robot capaz de seguir una línea negra. Este reto se desarrolla 

en grupo y por etapas. En la primera etapa se organiza al material 

(baquelita, plancha, circuito impreso, componentes electrónicos, 

instrumentos de medición). En las etapas subsiguientes se realiza 

todo el proceso de construcción del robot: estación de planchado, 

estación de agua, estación FeCL3 y la estación de medición de 

resistencias. Finalmente se evalúa si el producto creado responde 

a los objetivos propuestos.  

 
Figura 1. Seguidor de línea 

 

Para el segundo reto se propone que el robot recoja los depósitos 

de basura en el menor tiempo posible. Para solucionar el reto, los 

estudiantes inicialmente analizan el problema, después proceden a 

concretar las acciones (etapa de planeación). En una tercera etapa 

se procede a programar y finalmente se evalúa si las acciones 

ejecutadas por el robot fueron las planeadas y programadas en 

etapas anteriores.  

 
Figura 2. Recolector de basura 

 

Para solucionar los retos se requiere que los estudiantes utilicen 

diferentes instrumentos de medición (cronómetro, regla, 

calibrador y multímetro). Durante el proceso de medición el 

estudiante vivencia la aplicabilidad de los números decimales, 

determinan porcentajes, rangos de tolerancia, tiempos, 

velocidades, distancias, ángulos, diámetros, radios y perímetros.  

Estas actividades permiten involucrar activamente a los niños en 

su proceso de aprendizaje. Además permite que el estudiante 

comprenda más fácilmente los diferentes conceptos matemáticos. 

Por ejemplo, no es lo mismo hacer ejercicios de cálculos de 

perímetros de figuras circulares, que determinar perímetros a 

llantas reales de un robot y además comprender la utilidad de este 

concepto al momento de programar el robot para que se mueva 

una distancia determinada.  
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RESULTADOS 
Los niños muestran mayor habilidad para solucionar problemas, 

evidenciándose en los resultados de las pruebas internas que se 

realizan en la institución.  

La creatividad ha mejorado en los estudiantes, se evidencia en las 

estrategias utilizadas para solucionar los problemas y en la 

construcción de los robots. 

El proceso de construcción del robot seguidor de línea ha 

permitido fortalecer el manejo de las cantidades decimales. Los 

estudiantes muestran mayor habilidad para realizar diferentes 

operaciones matemáticas en este conjunto de números. Por otra 

parte, los niños muestran mayor comprensión en el 

funcionamiento de los componentes electrónicos y en el proceso 

de medición de cada uno de estos.  

El segundo reto “recolector de basura” ha permitido fortalecer los 

procesos de reflexión en las fases de análisis, planeación y 

programación. Este logro es importante porque  aumenta las 

probabilidades de éxito en la solución de problemas. 

Se observa mayor comprensión de los conceptos de ángulo, 

perímetro, área, distancia y velocidad, evidenciándose en la 

habilidad para solucionar problemas que requieren la aplicación 

de estos conceptos.  

Cuando se trabaja en equipo para realizar un reto o solucionar un 

problema, se requiere que el niño exprese sus ideas, escuche a sus 

compañeros, tolere la diferencia de opiniones, evalúe 

objetivamente el punto de vista de sus compañeros y finalmente 

tome decisiones. La robótica ha favorecido el desarrollo de estas 

habilidades. Los niños son más asertivos al expresar sus ideas. 

Aumentó el nivel de tolerancia y respeto hacia los compañeros, 

evidenciándose al momento de interactuar y exponer su punto de 

vista, aun cuando sus opiniones sean opuestas, los niños tratan de 

manejar sus emociones y no sobresaltarse al momento de hablar. 

El pensamiento matemático se fortalece cuando el niño tiene la 

oportunidad de analizar, de experimentar y de transferir su 

conocimiento [3]. Desde esta perspectiva, la robótica ha permitido 

que el estudiante experimente, analice diferentes situaciones, 

proponga soluciones convencionales y no convencionales y 

además aplique su conocimiento matemático para solucionar 

problemas en diferentes contextos.   

 

        CONSIDERACIÓN FINAL 
Esta propuesta ha mostrado resultados positivos sobre el proceso 

de aprendizaje de las matemáticas. Asi pues, se hace necesario 

continuar con la implementación de actividades que evidencien la 

aplicabilidad de esta ciencia en diferentes contextos, logrando asi 

que los estudiantes se apropien de estos conceptos y los puedan 

aplicar en su diario vivir.  

 

 

 

 

      REFERENCIAS 
 

[1] Claro, M. (4 de Agosto de 2010). Impacto de las TIC en los 

aprendizaje de los estudiantes. Obtenido de 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/3781/lcw

339.pdf?sequence=1 

[2] Condie, R., & Munro, B. (2007). The impact of ICT in 

schools: a landscape review. UK: Becta. 

[3] Fernández, B. J. (2000). Las metodologías para el desarrollo 

del pensamiento lógico-matemático. Recuperado el 14 de 

Marzo de 2015, de 

http://www.waece.org/biblioteca/pdfs/d140.pdf 

[4] Ibarra , R., Arteaga M, & Maya, P. (2007). Un ambiente de 

aprendizaje con la robótica pedagógica para embalaje. 

Recuperado el 31 de Julio de 2015, de 

http://www.repositoriodigital.ipn.mx/bitstream/handle/12345

6789/3092/1_-_1-IbarraQuevedoRaul.pdf?sequence=1 

[5] Kulik, J. A. (1994). Meta-analytic studies of findings on 

computer-based instruction. En E. L. Baker, & H. O'Neil, 

Technology assessment in education and training. NY: 

Lawrence Erlbaum. 

[6] MEN (2006). Estándares básicos de competencias en 

matemáticas.  

[7] Moreira, M., Pons, J., Berrocoso, J., & Correa, J. (2010). 

Políticas educativas y buenas prácticas con TIC. España: 

Graó. 

[8] Odorico, A. (2004). Marco teórico para una robótica 

pedagógica. Revista de informática educativa y medios 

audiovisuales, 1(3), 34-46. Recuperado el 31 de Julio de 

2015, de 

http://laboratorios.fi.uba.ar/lie/Revista/Articulos/010103/ 

[9] Papanastasiou, E., & Ferdig, R. (2006). Computer use and 

mathematical literacy: An analysis and potential 

relationships. Computers in mathemaTICS and Sciencie 

teaching., 361-371. 

[10] Pozo, E. G. (2005). Técnicas para la implementación de la 

robótica en la educación primaria. Recuperado el 15 de 

Mayo de 2015, de 

http://complubot.educa.madrid.org/actividades/inrerdidac_ro

botica_primaria.pdf 

[11] Ruiz-Velasco, E. (2007). Educatrónica. Innovación en el 

aprendizaje de las ciencias y la tecnología. (D. d. S.A., Ed.) 

Madrid, España 

[12] Sivin-Kachala, J. (1998). Report on the effectiveness of 

technology inschools. Software Publisher´s Association. 

 

 

 

 

 

 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

742

Narrativa de Jogos sem Foco Educativo como Ferramenta 
de Incentivo no Aprendizado 

 
Levi Bayde Ribeiro 

Universidade Federal do Ceará 
(UFC) - Fortaleza-CE 

Grupo Thot (Mitologia, Simbolismo e 
Arquétipos 

Curso de Sistemas e Mídias Digitais 
(SMD) -- Instituto UFC Virtual (IUVI) 

+55 85 98583-0849 
levi@virtual.ufc.br 

Ana Carolina Feitosa 

Universidade Federal do Ceará 
(UFC) - Fortaleza-CE 

Grupo Thot (Mitologia, Simbolismo e 
Arquétipos 

Curso de Sistemas e Mídias Digitais 
(SMD) -- Instituto UFC Virtual (IUVI) 

+55 85 99444-2589 
carol.carolchan@hotmail.com 

Atila Ulisses Tahim de Sousa 

Universidade Federal do Ceará 
(UFC) - Fortaleza-CE 

Grupo Thot (Mitologia, Simbolismo e 
Arquétipos 

Curso de Sistemas e Mídias Digitais 
(SMD) -- Instituto UFC Virtual (IUVI) 

+55 85 98583-0849 
atial5@hotmail.com 

 

ABSTRACT 
The games can be used in many contexts, and many purposes. Can 

a rich historical or mythological narrative, for example, educate 

games without a directly educational purpose? Through a 

quantitative and qualitative research, it can show that efficiency 

on some level, contributing to enhancement and expansion of this 

area of study. 

RESUMO 
Os jogos podem ser utilizados em muitos contextos, e com muitos 

propósitos. Uma rica narrativa histórica ou mitológica, por 

exemplo, poderia educar em jogos sem um propósito diretamente 

educacional? Através de uma pesquisa quantitativa e qualitativa, é 

possível mostrar essa eficiência em algum nível, contribuindo para 

engrandecimento e ampliação de tão despontada área de estudo. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3 [Computers and Education]: Computer Uses in Education 

Language. 

General Terms 
Theory, Verification. 

Keywords 
Digital Games, Narrative, Education. 

1. INTRODUÇÃO 
O ser humano sempre teve a necessidade de criar e transmitir 

histórias, como meio, principalmente, de perpetuar sua cultura, 

para isso utilizando-se de diversos meios. Estas maneiras de 

passar alguma ideia começam com os primeiros registros de 

pinturas em cavernas, passando pela oralidade, ritos, escrita 

cuneiforme e assim segue. Com o tempo e necessidade, vão sendo 

modificadas e adaptadas para melhor atender a necessidade de 

comunicação do povo. 

“O homem começou a sentir a necessidade de comunicar-se desde 

que começou a viver em sociedade, fosse para alertar sobre 

alguma coisa ou expressar sua cultura ou sentimento. Todas as 

datas que sabemos sobre a evolução da comunicação são datas 

presumidas, sem muita exatidão, mas é necessário afirmar que ela 

sempre existiu, e acompanhou a evolução biológica do homem” 

[6]. 

Nos tempos atuais, essas mudanças continuam acompanhando as 

evoluções da tecnologia. Atualmente, quase tudo foi digitalizado, 

e o ser humano aos poucos foi se adaptando. As histórias não 

foram exceção neste processo, tendo sua passagem do meio 

analógico para o digital, permitindo-se maior alcance. 

Rapidamente, então, disseminaram-se na forma de narrativas de 

jogos.  

Outra área que também ganhou muito espaço com o 

desenvolvimento tecnológico foram os jogos. Empresas, como 

Atari, foram notando que esse novo espaço tecnológico poderia 

ser interessante para investir, também, no ramo do entretenimento. 

Tendo esta possibilidade em vista começou-se a produzir os 

primeiros protótipos de jogos digitais, ainda muito primitivos e 

analógicos, como é o caso do Tennis for Two. 

Este rápido crescimento pode ser notado ao analisar números. Por 

volta de 1960, a quantidade de jogos digitais era muito reduzida, 

crescendo vertiginosamente com a chegada do console Atari e do 

jogo Pong, em 1972. 

Na década de 80 houve a “era de ouro” para os jogos. A venda 

total de console cresceu notavelmente em 1981, mais de dez vezes 

o crescimento de 1978. Não apenas os consoles, mas também os 

jogos, passaram por essa significante “explosão” de vendas, 

chegando a gerar mais de 2 bilhões de dólares na América do 

Norte e triplicando a quantidade de jogos digitais existentes. [8] 

Nesta época, haviam por volta de algumas dezenas de jogos e 

atualmente é difícil de dizer com certeza a quantidade existente. 
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Tendo em vista este rápido crescimento, em quantidade, dos jogos 

digitais, a tendência foi aumentar sua complexidade, tornando-os 

mais elaborados e envolventes. Começou-se então a adicionar 

novos elementos que ajudassem o jogador em sua imersão, como 

novas mecânicas e, principalmente, narrativas. 

A narrativa faz com que o jogador envolva-se ainda mais com o 

jogo, trazendo consigo novas experiências, pois o ato de contar 

uma história desempenha papel principal responsável na 

transmissão de sua mensagem e ensinamento. Como diria Vogler, 

“uma boa história faz a gente achar que viveu uma experiência 

completa e satisfatória” [14]. 

A maneira lúdica de educar tem sua participação na educação 

desde muito tempo, principalmente no ensino infantil, com, por 

exemplo, brinquedos educativos e cantigas. Isso se dá pelos jogos 

trazerem inúmeras significações, cabendo à criança (ou jogador) 

analisar e interpretar essa mensagem. Este processo ocorre, pois o 

indivíduo se integra ao meio, aprendendo sem notar que está se 

utilizando de um artifício educacional. [2] 

Foi em 1967, no entanto, que se começou a utilizar os jogos 

digitais como um auxílio educacional, com o programa Logo, o 

qual ensinava de maneira lúdica programação e matemática. 

Desde então sugiram vários outros jogos com finalidade 

educacional, como: “Snooper Troops” (1982) e “Onde está 

Carmen Sandiego?” (1985) [13]. 

No geral, jogos digitais educativos têm um objetivo direto, passar 

um conhecimento específico, servindo de apoio ao professor. 

Baseado nestes aspectos eles tendem a ser muito pontuais em um 

contexto, deixando de lado a característica imersiva do jogo. 

Assim, limitam-se a uma pequena porção do seu potencial de 

transmissão, e a apenas o conteúdo que deseja ser abordado no 

momento. 

Será este, entretanto, o único método de passar conhecimentos 

dentro de um jogo? A característica imersiva dos jogos poderia ser 

utilizada na transmissão do conhecimento, ou ainda para estimular 

a sua busca? Quais os melhores temas para isto? Ou seja, se feito 

de uma forma correta, um “jogo não-educacional” pode educar? 

A seguir, uma breve explanação sobre a história e estado da arte 

das narrativas em jogos digitais. Na seção seguinte, como a 

educação pode ser alcançada dentro deste contexto. Após isto, 

colocam-se os resultados da pesquisa efetuada com o objetivo de 

se aproximar da proposta. Por fim, a conclusão e fechamento. 

2. NARRATIVAS EM JOGOS DIGITAIS 

Há, desde tempos antigos, a necessidade da transmissão do 

conhecimento e cultura para as novas gerações, a fim de 

perpetuarem-se no tempo. Muitos meios para passar esses 

ensinamentos desenvolveram-se na história humana, como arte, 

música, narração de histórias, mitos, dentre outros. 

As narrativas para ensinar foram bastante utilizadas pelos gregos. 

Os mestres reuniam-se com seus discípulos e, por meio de 

histórias míticas e heroicas, passavam seus conhecimentos dentro 

de seu simbolismo inerente [7]. 

Na Grécia, esta forma de ensino foi utilizada para ensinar os 

jovens, no que ficou conhecido como “Paideia”. Com ela, os 

gregos passavam às novas gerações vários conhecimentos, dentre 

os quais gramática, música, matemática, geografia e história. 

“Conta Platão que era opinião geral no seu tempo ter sido Homero 

o educador de toda a Grécia. Desde então, sua influência 

estendeu-se muito além das fronteiras de Hélade. Nem a 

apaixonada crítica filosófica de Platão conseguiu abalar seu 

domínio, quando buscou limitar o influxo e o valor pedagógico de 

toda a poesia.”[7]. 

Por outro lado, mas de forma similar, jogos também sempre 

existiram. De pequenos artefatos egípcios ao xadrez medieval, 

sempre fizeram parte do quotidiano humano. Há algumas décadas, 

entretanto, uma nova modalidade começou a surgir, os digitais. 

Inicialmente, eram bastante simples e tinham foco somente na 

mecânica. Alguns exemplos são Pong e Tetris. Posteriormente, 

surgem outros jogos com elementos de narrativa, mas sem uma 

linha de história. São somente pequenas dicas para localizar o 

jogo em um determinado tempo ou local (real ou fictício). Este 

modo de desenrolar o enredo é muito utilizado em MMORPGs 

(Multiple Massive Online Role Playing Games), como World of 

Warcraft [1]. 

Ambos têm como principais elementos de atração a mecânica e a 

interface do jogo. Não é a falta da narrativa que o torna 

desinteressante, fazendo o jogador desistir de ou não ter vontade 

de jogá-lo. A quantidade de jogos com estas características no 

mercado comprova de forma cabal sua boa aceitação por parte dos 

usuários. 

Há também os jogos cujo foco é a narrativa. Assim, unem-se os 

dois mundos descritos, a ludicidade e a historicidade humanas. 

Nesta categoria, tanto a mecânica quanto a arte vem de apoio para 

a história, buscando levar o jogador para o mundo fictício. RPGs, 

como Final Fantasy e The Legend of Zelda, são exemplos, não se 

limitando, apesar disso, apenas a eles. 

Muitos jogos digitais têm um apelo mitológico. Franquias como 

God of War, baseado na mitologia grega, Okami, na oriental, e 

Age of Mythology, abordando várias diferentes, são alguns 

exemplos. Outros baseiam-se em fatos históricos como, por 

exemplo, Assassins Creed e Medal of Honor. Corrobora com isso 

os estudos de Joseph Campbell, mitólogo: 

“Em todo o mundo habitado, em todas as épocas e sob todas as 

circunstâncias, os mitos humanos têm florescido; da mesma 

forma, esses mitos têm sido a viva inspiração de todos demais 

produtos possíveis das atividades do corpo e da mente humanos.” 

[4]. 

Este autor foi um estudioso das mitologias, seus símbolos e 

aplicações. Ao comparar diversos povos e culturas que não 

coexistiram no mesmo território ou tempo, encontrou vários 

pontos de semelhança entre elas. Segundo ele, os mitos e 

símbolos tem origem espontânea da psique humana. Por exemplo, 

o Sol foi representado nas mais diversas culturas e formas, como o 

Ra egípcio, o Apolo grego e o Shamash babilônio. Todos 

compartilham a ideia de força, brilho, vida, energia e visão 

distante. 
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Com base em seus estudos, Campbell percebeu uma “fórmula” 

por trás de um tipo específico de mitos, os heroicos. “O percurso 

padrão da aventura mitológica do herói é uma magnificação da 

fórmula representada nos rituais de passagem: separação-

iniciação-retorno — que podem ser considerados a unidade 

nuclear do monomito.” [4]. 

Com isso, ele mostra a existência de uma sequência de fatos que 

se repetem, a qual nomeou “Jornada do Herói”, ou “monomito”. 

Esta esquematização dos mitos heroicos foi assimilada à teoria das 

narrativas, criando base para a Jornada do Escritor de Christopher 

Vogler [14]. 

  
Imagem: Representação gráfica da Jornada do Heroi 

A ideia do monomito ainda acrescenta que, por ser uma realidade 

que se repete em diversos mitos, auxilia no momento da 

transmissão e formulação do conteúdo. Como segue uma ordem 

pouco variável, tem-se uma “receita” para formular histórias em 

parâmetros heroicos. Com isso, a narrativa traz mais uma potente 

característica para ser utilizada como ferramenta de ensino, à 

moda como os clássicos faziam-no. 

Com base no que foi explanado acima, infere-se a possibilidade 

de utilização dos jogos digitais, não voltados para educação mas 

fortemente embasados em narrativas históricas, como valiosa 

ferramenta de ensino. Neste contexto, pode ser suporte para as 

aulas ou uma forma de auxiliar o aluno a ter melhor imersão no 

conteúdo. A pergunta que fica é se a narrativa é realmente capaz 

de uma forma de educação. 

3. NARRATIVAS EM JOGOS VOLTADOS 
PARA EDUCAÇÃO 
Como diria Campbell, “tradicionalmente, a primeira função de 

uma mitologia viva é conciliar a consciência com as precondições 

da sua própria existência – quer dizer, com a natureza.” [3]. 

A “jornada do escritor” de Vogler consiste em uma adaptação 

voltada para roteiros e filmes, ou seja, com maior foco na maneira 

de contar a história. Da mesma forma, muitos jogos, como os 

RPGs, focam exatamente em suas narrativas. Ainda mais, para 

Crawford [5], um dos intuitos fundamentais dos jogos é educar. 

Levando para o contexto da educação moderna busca-se, com 

jogos e educação lúdica, atrair o aluno para o conteúdo e criar um 

vínculo entre eles. Assim, os jogadores desenvolvem interesse 

pelo que está sendo abordado e procuram saber mais sobre a 

história (ou ensinamento) passado pelo jogo. Essa transmissão do 

conteúdo utilizando-se de histórias como meio de imersão do 

aluno incentiva a busca por aprofundar no assunto abordado. 

“A representação começa quando há, simultaneamente, 

diferenciação e coordenação entre ‘significantes’ e ‘significados’, 

ou significações. Ora, os primeiros significantes diferenciados são 

fornecidos pela imitação e o seu derivado, a imagem mental, as 

quais prolongam a acomodação aos objetos exteriores. Quanto às 

próprias significações, elas são fornecidas pela assimilação, que 

predomina no jogo e equilibra-se com a acomodação na 

representação adaptada.” [10]. 

A ludicidade pode ser vista como uma camada cobrindo o 

conteúdo a ser passado. Dessa forma, a educação pode ser feita de 

uma forma mais leve e sem conflitos. O aluno, não 

necessariamente uma criança, pode assimilar o conhecimento 

informalmente, por meio das zonas de desenvolvimento virtual 

[9]. 

Educação lúdica já era uma alternativa de ensino antes dos jogos 

digitais, sendo difícil dizer ao certo quando começou a ser 

aplicada. Por volta de 1913, houveram alguns movimentos a favor 

de jogos na educação infantil devido aos seus benefícios 

intelectuais, morais e físicos. Por volta de 1980,com o advento 

dos ambientes virtuais de aprendizagem e o crescimento da 

empresa de jogos, abriu-se mais uma porta de interesse para usar 

os jogos digitais como ferramenta de ensino. 

Os primeiros jogos digitais foram introduzidos para auxiliar no 

ensino de matemática básica, história e solução de problemas 

lógicos [11]. Sempre foram bastante similares com os jogos atuais 

em algumas mecânicas, no entanto, têm notável diferença em 

gráficos. 

Estes jogos digitais, além de reforço educativo, podem ser 

utilizados como primeiro contato dos alunos com tecnologias. 

Assim, com o tempo, foi-se gerando mais espaço para utilização e 

produção destes títulos. 

Vale ressaltar não serem apenas os jogos voltados para educação 

os capazes de transmitir ao jogador um ensinamento. Muitos 

desses jogos não analisam mais a fundo ou levam em 

consideração os elementos de interesse do seu público, são eles: 

elementos de interface, usabilidade e como o conteúdo será 

passado pelo jogo. 

De acordo com Strobach e seus colaboradores [12], jogos digitais 

de ação otimizam as ações dos jogadores por ser preciso a 

coordenação de duas diferentes tarefas. Isso se dá, principalmente, 

por videogames serem similares à situações de vida real, 

complexas e que apresentam inúmeras ações simultâneas, o que 

gera uma situação ideal para a prática dessas habilidades. 

 

Outro ponto a ser lembrado é o fato de não ser apenas a narrativa 

a atrair o jogador. Muitos tem como primeiro contato com os 
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jogos a arte ou interface, pois ela é o primeiro contato com o 

jogador, enquanto outros têm atração pela mecânica, por exemplo. 

Para um jogo, então, tornar-se realmente interessante para os 

alunos, deve atender a estes três pilares: arte, mecânica e 

narrativa. 

Oliveira categoriza como “Jogos Sérios” aqueles digitais que 

proporcionam ao jogador imersão, atenção, conhecimento 

funcional, definição de objetivos, autocontrole, tomada de 

decisão, autoeficácia, motivação interna e os sentimentos de 

competência e autonomia. Os autores ainda afirmam que “os 

jogos digitais, devido à sua grande capacidade de estimular 

funções cognitivas, têm sido o alvo de estudos por parte de 

psicólogos, psiquiatras, neuropsicólogos e terapeutas. A 

apropriação de Jogos Sérios na Neuropsicologia vem auxiliando 

de forma crescente a compreensão dos processos cognitivos e 

neuropatias associadas, contribuindo para diagnósticos mais 

precisos e a reabilitação de pacientes com disfunções ou lesões 

cerebrais de uma forma mais dinâmica e eficiente.” 

Tendo em vista essa potencialidade dos jogos digitais, vale 

salientar os que possuem narrativas de cunho mítico e histórico, 

visto que trazem os símbolos embutidos em sua história. Como 

ressaltado na Paideia, eles podem ser utilizados para passar ao 

jogador alguma ideia ou mesmo um ensinamento. Exemplos 

destas histórias são dois jogos bastante populares, Final Fantasy e 

God of War [1]. Vê-se o simbolismo mítico abordado em ambos, 

uma possível causa para seu sucesso de público. 

Assim, é possível notar uma relação entre a educação e a narrativa 

em jogos digitais. Será possível que esta interfira diretamente na 

capacidade de aprender do jogador? 

4. RESULTADOS 
A fim de aproximar-se da resposta desta pergunta, focando no 

aprendizado histórico a partir de um enredo, foram aplicados dois 

questionários. Utilizou-se para coleta de dados a ferramenta 

“formulário” do GoogleDocs e a rede social Facebook, em grupos 

de jogos e de faculdades. Para o primeiro recebeu-se em torno de 

100 respostas no período de, aproximadamente, dois meses. Os 

resultados analisados geraram dados e indicações da validade da 

proposta de aprendizado auxiliado por envolvente narrativa deste 

tipo de jogos. 

Para a segunda, foram recolhidas por volta de 50 respostas dentro 

do nicho de jogadores, configurando uma pesquisa qualitativa. O 

objetivo é saber o que os entrevistados aprenderam com a 

narrativa do jogo durante ou a partir dele. 

Os questionários completos podem ser encontrados em anexo, ao 

final. 

4.1 Primeiro Questionário 
O primeiro questionário foi realizado de maneira mais ampla, para 

diversos nichos. 

4.1.1 Filtrando jogadores e estilos de jogos 

“Você tem costume de jogar?” e “Apesar de sua preferência, você 

já jogou algum jogo digital?” são as duas perguntas que definem o 

primeiro filtro de respostas. Com elas, separa-se as respostas dos 

jogadores e dos não-jogadores. 

 
Imagem 1: Quantidade de respostas de entrevistados que 

costumam jogar 

Observa-se, com a segunda, a predominância do interesse por 

jogos digitais nas categorias cartas, tabuleiros, digitais e esportes, 

como mostrado na imagem 2. 

 
Imagem 2: Quantidade de respostas para cada categoria 

Dentro da categoria “jogos digitais”, colocou-se uma subcategoria 

para saber qual “estilo” os jogadores que responderam este 

questionário tem preferência, havendo então uma separação por 

nichos. Nota-se, com o resultado, um maior favoritismo para 

jogos de ação, RPG, aventura e estratégia (que costumam ter uma 

narrativa bem desenvolvida), como mostrado na imagem 3. 

 
Imagem 3: Quantidade de respostas para cada sub-categoria 

4.1.2 Interesse em Aprendizado pelas Narrativas 

Para reforçar a ideia da narrativa histórica como elemento de 

aprendizagem no jogo digital, foram feitas as seguintes perguntas: 

“Você conhece a história que deu origem para a narrativa do 

jogo?” e “Conhecer a história-base fez com que você se 
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interessasse mais por ele?”. Elas fecham ainda mais o foco para 

um determinado grupo menor, o dos jogadores que tem interesse 

pela narrativa por trás do jogo. 

 
Imagem 4: Percentagem de jogadores que a partir do jogo 

criam interesse pela história real em que ele é baseado 

Os motivos de interesse são diversos, como denotado em outra 

pergunta, subjetiva: 

“Porque saber a história inicial geralmente nos dá mais 

curiosidade em saber o desenrolar da história do jogo.” 

“Promove uma maior imersão para meu jogo.” 

“Depende dos jogos, nem sempre eu conheço a história de sua 

origem, mas das poucas que eu sei, tornaram interessantes, sim.” 

4.2 Segundo Questionário 

Dentro do nicho de jogadores, objetiva-se saber se eles aprendem 

algo com a narrativa, seja durante o jogo ou através de estudos 

por conta própria, em adição ao conteúdo. 

De forma objetiva, 54% dos jogadores entrevistados cujo maior 

interesse é a narrativa aprenderam algo durante o jogo. Dentro 

deste número, 87% também ficaram interessados em aprofundar 

seus conhecimentos após o término do jogo. 

De forma subjetiva, seguem-se algumas respostas dos 

entrevistados, para avaliação do que, especificamente, foi 

aprendido: 

Assassin's Creed - “Sim, aspectos históricos de onde se passa cada 

jogo, datas de eventos, nomes importantes e algumas coisas que a 

escola não mostra.” 

Terraria - “O jogo é baseado na mitologia nórdica. Apesar de ter 

misturas de muitos elementos e algumas coisas erradas, aprendi 

várias coisas e isso também me motivou a pesquisar mais a 

respeito da mitologia.” 

World of Warcraft - “Aprendi a como lidar com as pessoas, como 

ser justo e honesto, aprendi a trabalhar em equipe mas também a 

preservar meu desenvolvimento individual, aprendi que quanto 

mais você se esforçar maiores serão seus lucros e mais 

reconhecido você será e aprendi a liderar.” 

FATE - “Como estimular os jogadores a interagirem com a 

história.” 

Okami - “Muitas das referências que o jogo faziam me deixavam 

curioso para saber por inteiro as histórias que contavam.” 

Além disso, 46% dos entrevistados não tem a narrativa como 

principal área de interesse. Suas respostas apontam também 

conseguem para um aprendizado de algo com o jogo, mesmo este 

não tendo um objetivo educacional explícito. Eis alguns 

exemplos: 

Age of Empires - “Aprendi sobre gestão de recursos e 

administração de pessoas.” 

Zelda: Majora's Mask - “Não apenas com ele, mas em RPGs em 

geral, eu aprendi bastante do vocabulário inglês.” 

Medal of Honor - “Conheci elementos estéticos sobre a segunda 

guerra mundial.” 

Europa Universalis 4 - “Sobre economia e politica.” 

Assim, é possível notar que tanto os jogadores interessados pela 

narrativa quanto pela mecânica ou arte dos jogos foram capazes 

de aprender com eles. Em alguns casos, o aprendizado foi 

diretamente relacionado com o enredo do jogo. Em outros, foi em 

áreas relacionadas. Como um geral, as pessoas que gostam de 

jogar foram capazes de aprender ou foram estimuladas a procurar 

mais conhecimento sobre as suas áreas de interesse. 

5. CONCLUSÃO 
Os resultados da pesquisa mostram que, atualmente, há um grande 

público interessado em jogos digitais. Este número cresce, 

alavancando o aumento desse mercado, e assim abrindo cada vez 

mais espaço para utilização de jogos em outras áreas. Por 

exemplo, a educação pode adaptar melhor as tecnologias e torná-

las mais presentes no seu cotidiano. 

Jogos podem ser muito bem aproveitados na didática, como foi 

possível ver com os resultados da pesquisa. Não somente aqueles 

com propósito especificamente educacional, mas outros que 

tenham ideias a serem passadas ou habilidades a serem 

trabalhadas. Como um geral, os que tem foco na narrativa 

aumentam o interesse de seu público em buscar mais sobre a 

história ou determinados personagens, ou ainda áreas de 

conhecimento adjacentes, levando-os a aprender sobre este 

determinado fato abordado no enredo. 

Há indícios de que o mesmo ocorre para os que são baseados na 

mecânica ou arte, apesar de não ter sido o foco dos questionários 

aplicados. Pesquisas mais aprofundadas ainda são necessárias, 

principalmente com relação aos jogos cujo foco não seja a 

narrativa. 

Além disto, também houveram indícios de acentuação deste 

aprendizado em torno dos aspectos históricos e míticas. De acordo 

com a tradição clássica, muito citada no início, as narrativas 

mitológicas tinham um papel preponderante no ensino dos jovens. 

Sua forma simbólica de passar o conhecimento pode ser um 

motivo para isto. Também são necessárias mais pesquisas para 

desvendar este outro lado da questão.  

6. ANEXOS 
Em anexo serão apresentados ambos os questionário para leitura e 

melhor entendimento da pesquisa.  
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ABSTRACT 
Distance learning (DL) in higher education comes as a blessing to 

students that are far from the main university centers. In fact, 

several governments are using DL as a way to socialize education 

by developing community-based education centers in remote parts 

of their countries. Unfortunately, the high dropout and retention 

rates show that the use of DL is still away from the expected 

results. This reality is motivating several efforts toward the 

analysis and solutions for this issue. This paper is based on the 

premise that collaborative learning activities, mainly when carried 

out in small groups and supported by elements that promote 

collaboration, have positive effects by increasing the ability of 

knowledge acquisition of students and improving their learning 

outcomes. Based on such premise, we formulate five research 

questions that lead the investigation and experiments associated 

with the integration of collaborative aspects into a distance 

learning platform. The final aim is to answer such questions, 

giving strong evidences to support our findings. 

Categories and Subject Descriptors 

K.3.1 [Computers and Education]: Computer Users in 

Education – collaborative learning, distance learning. 

General Terms 

Design, Experimentation, Theory. 

Keywords 

Collaboration, distance learning, Moodle, group formation, 

intelligent adaptation. 

1. INTRODUCTION 
The Distance Learning (DL) technology has allowed several types 

of higher education courses be delivered to locations and 

populations that have historically not been afforded opportunities 

for involvement in such educational level. Higher education 

distance learning in Brazil, for example, has become a reality in 

the country due to both the high investment in the creation of the 

Brazilian Open University and the new Brazilian legislation which 

now allows up to 20% of any current syllabus in the Curriculum 

of traditional courses to be provided in the distance modality. 

Distance learning initiatives generally offer an attractive cost-

benefit for both learners and institutions, since such institutions 

are able to attract a larger number of learners at a reasonable cost 

[17]. In Brazil, several Departments for Distance Learning have 

been set up and research projects undertaken to form new virtual 

learning environments. Moreover, with the chance to devote 20% 

of the curricular schedule to distance learning courses, it seems 

that e-learning in higher education has really taken off in Brazil. 

However, from an educational perspective, what seemed to be 

innovative and radical has turned out to be reactionary and 

present lots of problems such as lacking in interactivity and 

failures in stimulating students [22]. 

To illustrate the real situation of Brazilian DL approach, we could 

use recent indicators. The bars, in the next graph (Figure 1), show 

the huge increase in the number (in thousand) of registered 

students in DL higher education institutes [1]. In 2003 we had 

about 49.000 students, while this number increased to about 1 

million in 2011. The green line connects the percentage of 

increasing in each year, giving an idea of future trends. 

 
Figure 1. Number of registered students in higher education 

institutes and increasing percentage from 2003 to 2011 [3]. 

In a cycle of four/five years, the relative rate of students 

conclusion (output/input) is about 55% in the traditional 

education. This same rate reaches about 30% in the distance 

learning modality [17]. Thus, considering the graph about, from 1 

million of students registered in 2011, we could say that about 

700.000 of these students will not conclude their courses. 

A deeper investigation of this data shows that the students’ 

dropout rate is the main reason to this phenomenon. According to 

consultants in distance learning [2], “several students are not able 

to adapt themselves to the routine of individual studies that this 

education modality requires. Thus, they receive low grades during 

evaluations, loss motivation and dropout their courses”. This 

sequence mainly happens during the first semester of studies, 

where we found the highest dropout rate. 

An interesting hypothesis from the Brazilian studies is: “several 

students are not able to adapt themselves to the routine of 

individual studies”. This hypothesis is in accordance with 

educational and psychological studies, which say that interactions 
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enhance learning. The next two sentences, from the work of Blom 

and colleagues [2], support this idea: 

• “the peers find support from one another for solving the tasks 

and furthermore, several students regard the social format as 

being natural because they are already used to the idea of 

engaging in study group practices”; 

• “In addition to the effect of verbal interactions, these study 

groups provide the advantage of social facilitation: it is 

easier to sustain heavy effort associated with the course 

material in groups than individually - humans are social 

animals…”. 

Thus, we see that the lack in interaction, communication and 

collaboration among students may be one of the main problems in 

the current DL strategies in use. While we are focusing on 

Brazilian indicators, we see that other countries, such as Greece 

[27] and Croatia [9], suffer from similar problems, so that the 

improvement of DL strategies could be considered as a global 

concern. 

We see that much of the current research agree about the dropout 

problem and several important works have investigated this 

phenomenon [16,21,19]. The majority of works try to create 

models to predict the behavior of students that tend to dropout. 

Our research team has works in this direction [28], since we have 

a huge database with information of several courses running since 

2007. While other studies try to relate the dropout behavior to the 

students’ grades, we are trying to carry out a more ample study, 

which considers since social conditions of students until basic 

actions such as access to forums and chats in the virtual platform 

(Moodle). 

This work of data mining is important, however it is mostly used 

to identify problems and provide information for future actions. A 

new direction of research of our team intends to implement tools 

that can be integrated to the platform and support learning 

methods and theories that may be useful for improve the DL 

process. Our first effort is associated with the concept of 

collaborative learning. As discussed above, the current use of the 

platform does not properly support interaction/collaboration 

among students, so that students mostly use the educational 

content in an individual manner. In order, the platform has tools 

for collaboration, such as the chats and forums. However they are 

generally used in a very limited or incorrect way. Thus, we are 

looking for more effective approaches to integrate this important 

concept - collaboration - in the diary use of the Moodle 

environment by students. 

2. COLLABORATION AND LEARNING 

It is important to justify the reasons to lead our efforts to the use 

of collaborative learning concepts as initial solution to our current 

DL strategies. The intention of this paper is to investigate a 

special kind of collaboration that occurs in small groups. 

According to Kearsley [14], online learning is as much a social 

activity as an individual one. However, the quality and quantity of 

interactivity can vary dramatically from course to course. In 

general, courses that provide limited forms of interaction tend to 

present feeble outcomes and this is probably our case. Analyzing 

the Moodle logs, we see that participation in forums is limited to 

about 10% of students and always the same students. The use of 

chats is almost inexistent. The use of assessment is a common way 

to force this interaction. However it is not a natural approach and 

some works show that assessments do not generate a significant 

difference to learners’ participation [3]. 

In order, educational benefits of collaborative group activities 

have also been confirmed in several research investigations. Chen 

and colleagues [4] show that the student engagement in 

collaborative activities has been positively related to the quality of 

learning experience. However, learning platforms must include 

opportunities and resources for students to engage in interactive 

and collaborative activities with their peers. The work in [3] lists 

pedagogical benefits, and consequently better learning outcomes, 

of collaborative learning when it is properly supported for such 

platforms. Such benefits include: development of critical thinking 

skills, Co-creation of knowledge and meaning, reflection and 

transformative learning [20]. 

We see that the literature present several evidences about the 

advantages of using collaboration in learning strategies. However 

we are interested in a particular type of learning that occurs in 

small groups. In order, the literature also presents several works 

that recognize collaboration in small groups as both advantageous 

and appreciated by students. For example, the work of Gayatan 

and McEwen [12] shows that small groups enable students to 

identify and correct misconceptions more easily and quickly and 

to improve understanding of the topics being studied. Finegold 

and Cooke [8] also support this affirmation and show that small 

groups are considered as more suitable for group discussions and 

equal contribution of group members. The study in [24] found 

that small groups provide students with a better learning 

experience and ultimately greater academic achievement. The 

work discussed in [3] reported that students often prefer working 

in small teams over large study groups. 

Besides all these evidences, the use of small groups in distance 

learning platforms is almost compulsory, since DL learners 

generally seek for flexibility during their activities and they can 

see participation in group learning as an impediment to their 

progress. Consequently, the use of small groups (from 3 to 5 

members) is also a strategy to attenuate this perception, since it is 

easier to arrange a common timetable if the process considers few 

participants. 

There exist initial pragmatic efforts to promote collaboration 

learning in online small groups using, for example, Evolutionary 

Game Theory [5]. Similarly, we also intend to promote 

collaboration in small groups, but using resources that must be 

integrated to the Moodle platform and answering some questions 

that are still open in this kind of approach. 

3. RESEARCH QUESTIONS 

Our efforts are aimed at answering the next five research 

questions: 

• Question 1: how to support small group collaboration (SGC) 

in distance learning platforms? This means, how to configure 

a SGC resource for DL? 

• Question 2: how should be the specification of a learning 

object for this type of SGC resource, so that this object 

motivates collaborative behaviors? 

• Question 3: considering the complete set of students, how 

could be the best strategy to create small groups? How to 

cluster students? 
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• Question 4: Should these groups be dynamic, so that they 

change in some way to better support collaboration? Groups 

should adapt themselves to improve the collaborative 

behavior? 

• Question 5: How to evaluate the SGC approach applied to 

DL modality? 

In order, our long term project intends to collect evidences to 

support the next hypothesis: small group collaboration improves 

the performance of students involved in distance learning 

platforms. Next section discusses initial research methods and 

directions to answer these questions.  

4. RESEARCH METHODS 

4.1  Question 1 
Distance learning platforms have a set of resources that provide 

different alternatives for present educational contents and 

activities. For example, Figure 2 shows some of the resources 

available in the Moodle platform. Thus, one option to integrate a 

SGC resource, following the Moodle pattern, is to create a new 

resource called Collaboration, which could appear such as the 

example below. 

 

Figure 2. Integration of a collaboration based resource 

following the Moodle pattern. 

As any other Moodle resource, this Collaboration resource should 

have a set of parameters for its configuration. However, the main 

point that must be defined is what this component should present. 

To answer this question, consider the scenario described in [4]. 

 “Imagine a lecture theatre. A student stands up and 

interrupts the teacher: “Excuse me sir, could you 

pause for three minutes, while I discuss with my 

neighbor what you just said?” What can hardly occur 

in normal lectures, takes place spontaneously, when 

watching video recordings of these lectures.” 

 

 

This scenario is an interesting way to provide collaboration and, 

as stressed in [2], easy to be implemented via videos. A SGC 

resource could implement this approach for a distance learning 

environment using, for example, the next schema (Figure 3). 

 

Figure 3. Schema of an initial proposal for a SGC resource, 

showing a command bar, video, chat and whiteboard frames 

This initial schema for a SGC resource has three main parts. First, 

a video frame with the traditional video commands. Each member 

of the group could pause/resume the video and the resource 

control should be able to synchronize a single stream to multiple 

peers (members of the small group). Second, a shared whiteboard1 

to support the students` discussions. Third, a common chat frame. 

Then, each student could access the resource from you place and 

participate during a session with a pre-defined video, which must 

be implemented as a SGC learning object. 

4.2  Question 2 
As discussed above, educational videos are the learning objects of 

a SGC resource. However, a simple video may not instigate 

collaboration and students could simply watch the video. 

According to Dillenbourg and collegues [6], “Collaborative 

learning is not always effective; its effects depend on the richness 

and intensity of interactions engaged in by group members during 

collaboration”. They relate learning outcomes to the emergence 

of knowledge-productive interactions such as (1) elaborated 

explanations, (2) negotiation of meanings, or argumentation, and 

(3) mutual regulation of cognitive processes. 

Dillenbourg and Hong [13] discuss the concept of macro scripts 

as an approach to configure collaborative learning and promote 

the emergence of such interactions. The idea is to use scripts to 

disturb the natural convergence of a team and, consequently, 

increase the intensity of interactions required between team 

members for the completion of their collaborative task. Then, the 

interactions necessary to maintain/restore collaboration produce 

the desired learning outcomes. 

Specifications of SGC learning objects could consider the idea of 

disturbing the natural convergence of its users via three 

interactions [13]: argumentation, explanation and mutual 

regulation. All these interactions could be produced via 

interactive video lessons2, which permit the integration of 

questions along the video stream. 

4.2.1   Argumentation 
Learning objects that face conflicting positions tend to intensify 

argumentation hence it is necessary to reach agreements. 

Interactive-video quiz (in-video quiz) could be used to produce 

such conflicts. When it is time for an in-video quiz, the lecture 

                                                                 

1 http://www.javaworld.com/article/2077111/core-java/ 

networking-our-whiteboard-with-java-1-1.html 

2 http://www.knewton.com/blog/teacher-tools/how-to-make-an-

interactive-lesson-using-youtube/ 
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will pause and students will see a question and answer options on 

the screen (Figure 4). Each student will choose an option and if 

there are divergences between the answers, then the students must 

reach a consensus so that the video can resume its execution. 

 

Figure 4. Example of in-video quiz from the Machine Learning 

course (by Andrew Ng - Coursera). In this scenario, all 

students see the same video α, which contains one or more in-

video quizzes. 

4.2.2   Explanation 
Learning objects that fragment knowledge tend to augment the 

need for explanation among team members. Consider that the 

presentation of a subject α is divided in four parts α1...α4, so that 

the performance of a final activity x depends on the understanding 

of α1…α4. If we have a group composed of four students s1…s4, 

then the SGC resource could be configured to send each αi to si. 

Thus, differently of the previous scenario, students will watch 

different videos. At the end of the videos, the activity x is then 

presented to the group. This schema is illustrated in Figure 5. 

 

Figure 5. Schema of knowledge fragmentation using 

interactive videos. 

4.2.3   Mutual Regulation 
Mutual regulation looks at how individuals reciprocally regulate 

each other's cognitive processes and engage in shared modes of 

cognitive regulation. Learning objects could enforce mutual 

regulation, for example, when they create role differences by 

allocating different responsibilities in solving problems. For 

example, the WiSim experiment [13] intends to increase 

collaborative effort via mutual regulation by distributing 

simulation inputs across different phones and hence requiring 

students to negotiate values and coordinate their experimental 

design. Thus, mutual regulation is built in to the use of the roles 

in conjunction with each other. As questions are asked and 

answered, or content is clarified and summarised, learning is 

monitored for accuracy. As predications are made they are 

evaluated for consistency with new content events. In this way, 

the whole group monitors their on-going comprehension in a 

process where learners mutually regulate their joint learning. 

Learning objects that enable the jointly creation of solutions by 

learners mutually building on each other's contributions, in a 

coordinated interdependent effort, could foster mutual regulation. 

The next schema (Figure 6) shows a possible scenario that could 

be configured in the SGC resource using its whiteboard. After the 

educational video α, an (or several) in-video quiz is active and 

students are lead to construct the solution of this activity in the 

whiteboard  Each student of the group has a pre-defined time t 

(turn) to contribute to the solution, while other students observer 

such construction. After t, the construction is paused and the turn 

passes to the next student.  All students must keep the attention on 

the group resolution, since each of them will resume the 

construction from the point where it was paused. This approach 

also instigate student to think ahead, in accordance with the 

ongoing line of resolution, so that they can better perform in 

his/her turn. 

 

Figure 6. Schema of mutual regulation using interactive 

videos. 

Along his/her turn, a student can diverge and “regulate” the 

resolution flow, changing the current reasoning, or just continue 

the resolution adding more steps. The adjustment of t is an 

important aspect of this approach. The shorter is t, the more 

interactive is the process. However, t must have a minimum limit 

value, otherwise a student will not be able to develop so much is 

reasoning for subparts of the problem during his/her turn. 

4.3  Question 3 
The work of Juwah [13] has found that allowing learners to form 

their own groups and select their own topics facilitates socializing 

within groups and positive group dynamics. However, other 

works say [18] that complete power should not be given to 

students to assure that groups have an appropriate mix of higher 

and lower skilled students. In fact, to allow students to form their 

own group is just one option to assign groups. Randomly assign 

the groups, or assign them using some criterion to increase the 

effectiveness of the group are other approaches. 

As discussed in [10], frequently instructors need to consider 

additional context-specific criteria and preferences which force 

them to figure out the assignment of the students by hand. 

However, if the number of features to be considered is high, then 

this task is very time-consuming and may produce groups that are 

not prone to collaborate and, consequently, learning. This fact has 

motivated the development of several approaches [23,26,11] for 

automatic groups formation. 

The automation of small group formation is more complex inside 

the SGF resource framework because, while traditional education 

generally has more homogenous classes (classes composed of 

similar students), this reality is completely different in DL classes. 
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There is a huge diversity for features such as usual time of study, 

age, social conditions, technological resources in use, previous 

knowledge, cognitive facilities and so on. In addition, other 

aspects should also be considered. For example, researchers have 

found that good students perform better in homogenous groups, 

whereas weaker students tend to perform better in heterogeneous 

groups [25,15]. 

We can abstract the assignment of small groups in two stages. 

First, the selection of features. Second, the prioritization of a 

selection strategy. Two examples of strategies are: 

• Maximally diverse groups: focused on creating maximally 

diverse groups where the sum of pairwise differences of some 

characteristics is maximized; 

• Evenly skilled groups: focused on maximizing the minimal 

skill for each group. 

Our intention is to use the Cluster Analysis, an unsupervised 

machine learning technique, to group set of students in such a way 

that students in the same group are more similar to each other than 

to those in other groups (clusters). K-means is a particular, 

efficient and simple algorithm for Cluster Analysis. In this 

algorithm, we are given a training set x(1),...,x(m), and want to 

group the data into a few cohesive “clusters”. Here, we are given 

feature vectors (list of the students features) for each data point x(i) 

∈	Rn as usual. Our goal is to predict k centroids and a label c(i) for 

each data point. In order, k is the number of groups of a 

classroom. If the classroom has 40 students and we want to create 

4-students small groups, then k = 10. More details of this 

application can be seen in [29]. 

4.4  Question 4 

Consider a small group Ω, where students [s1, s2, s3, s4] ∈ Ω, and 

a function ƒ(x,t) that qualifies the level of collaboration in a small 

group x in a time moment t, returning a value inside the interval 

[0..100]. Then, if ƒ(Ω,1) = 90, we interpret that Ω has a high level 

of collaboration at the beginning of the group formation. 

However, over the time, this value could decrease. This means 

that Ω is losing its sense of collaboration. 

It is important to detect that collaboration is losing its strengths in 

a group, or that collaboration is becoming useless for it, because 

the system can try some strategy to identify and fix the problem. 

One possible strategy is to adapt or rearrange the group to a new 

situation. For example, if one of the students is not able to follow 

the evolution of the group, he/she can lose its motivation and does 

not properly collaborate. Obviously, absences from small groups 

have a more profound impact than absences from the general 

conferences. Thus, a new organization of the group may be 

required. 

An answer to Question 4 first requires to measure collaboration. 

This means, to specify ƒ. The work of Dillenbourg [7] is a proper 

start point hence he clarifies the notion of collaboration via 

dimensions of learning. We highlight three of these aspects: 

• Situation: a situation can be termed 'collaborative' if peers are 

more or less at the same level, can perform the same actions, 

have a common goal and work together [7]. For example, 

collaboration may become harder if students have very 

different basic levels about a subject in study; 

• Interaction: collaboration requires interaction. However, the 

degree of interactivity among peers should not be defined by 

the frequency of interactions, but by the extent to which these 

interactions influence the peers' cognitive processes [7]; 

• Mechanisms: collaboration can be seen from the perspective 

of the used learning mechanisms. If some mechanism is ‘more 

collaborative’ than others, then we should identify a more 

frequent use of these mechanisms in collaborative contexts. 

Thus, if we are able to understand and measure these three 

dimensions for a given scenario, then we could act on it and favor 

the collaborative/learning process via adaptation of groups. In 

order, this is just the initial part of the work to answer the 

question 4. The measure of collaboration assists the identification 

of possible problems. If we are able to identify the problem, then 

we may relate this problem to the group arrangement and suggest 

a new group formation. 

4.5  Question 5 

The validation of our efforts intends to choose a specific 

discipline that has a high rate of dropout and retention and use the 

SGC resource along the configuration of this discipline in the 

Moodle platform that will run to new students. The final results of 

the performance of new students may be compared to the 

historical results of this discipline, so that we could analyze the 

outcomes and detect improvements. We intend to carry out three 

sets of experiments: 

• Experiments using SGC resource without automatic group 

configuration. In this case, the assignment of groups will be 

carried out by the own learners; 

• Experiments using SGC resource with automatic group 

configuration; 

• Experiments using SGC resource with automatic and adaptive 

group configuration. 

The formalization of these experiments is part of the future 

activities of this project. 

5. CONCLUSION 

This paper presented the main research questions that should be 

investigated regarding the development of resources to support 

small groups’ collaboration in distance learning environments, 

such as Moodle. Our current work is focused on the three first 

questions. The application illustrated in Figure 3 is in a final stage 

of development and it will be a practical example of SGC resource 

for DL. We intend to carry out three different types of evaluation 

on this resource: (1) ability to improve collaboration, (2) ability to 

improve the learning process of students, and (3) usability.  

Regarding Question 2, learning objects to support the three 

collaborative strategies were already specified via the IEEE LTSC 

Learning Object Metadata (LOM) pattern, which defines a set of 

properties that enables the management, location and evaluation 

of such objects. The next step is to instantiate such specifications 

with real content. 

Finally, regarding Question 3, we are describing mathematical 

equations that represent similarities and dissimilarities among 

several students' attributes, such as location, age, participation 

frequency, traces of personality and others; so that we can apply 

clustering techniques and create learning groups in a more flexible 

way [29]. The conclusion and integration of these works are part 
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of our efforts to provide a SGC resource to the Moodle 

environment. 
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ABSTRACT 
This document presents a study and experience report focused on 

the use of mobile technologies to build knowledge and 

development of math learning, and how you can use technological 

devices of the moment, like smartphones and tables, without 

becoming a distraction. We developed this study addressing the 

teaching of geometry, through the dynamic geometry, with the 

app/software: Sketchometry. 

RESUMO 
Este documento apresenta um estudo e relato de experiência 

voltado para o uso das tecnologias móveis na construção do 

conhecimento e desenvolvimento da aprendizagem matemática, e 

de como é possível utilizar os aparelhos tecnológicos do 

momento, como os smartphones e tablets, sem que se tornem 

motivo de distração. Desenvolvemos este trabalho abordando o 

ensino da geometria, através da geometria dinâmica com o 

aplicativo/software: Sketchometry. 

Categories and Subject Descriptors 
K.3 [Computadores e Educação]: Computer used in the 

education.  

General Terms 
Human Factors, Verification. 

Keywords 
Tool Computational, Mathematics Education, Results. 

1. INTRODUÇÃO 
As tecnologias móveis têm estado muito presente no cotidiano dos 

alunos, fazendo parte, inclusive, da educação informal destes. 

Entendemos, com isso, ser indiscutível a necessidade de 

desenvolver materiais para que esta ferramenta possibilitando, 

desta forma, sua adequadamente inserção e utilização nas escolas. 

Nesse sentido, acreditamos ser fundamental incentivar a pesquisa 

nesta área e buscar respostas para o seguinte questionamento: De 

que forma é possível utilizar as tecnologias móveis, agora os 

populares smartphones e tablets, a favor da educação?  

Muitos acreditam que o problema atual da utilização de 

tecnologias móveis na educação pode estar justamente na 

distração proporcionada por estes aparelhos, com fácil e rápido 

acesso a informações e a comunicação. Entretanto, o que 

defendemos é a ideia de que a mobilidade e a interatividade 

proporcionadas por esta tecnologia no ambiente escolar 

possibilitarão que todos compreendam que estamos ultrapassando 

o conceito de telefone móvel. Atualmente, o que possuímos é uma 

ferramenta completa e o uso de aplicativos específicos pode 

enriquecer e aperfeiçoar o desenvolvimento da aprendizagem. 

Entendemos ser importante compreender que ao utilizar o celular 

mobilizamos competências que emergem com o desenvolvimento 

das tecnologias digitais em rede, propiciando novas formas de 

interação social e, sobretudo, de aprendizagem.  

Neste artigo apresentamos uma proposta de utilização das 

tecnologias móveis desenvolvida para o ensino de geometria na 

educação básica a partir da utilização do aplicativo Sketchometry. 

Nela a abordagem principal gira em torno das características da 

geometria dinâmica e da potencialidade da tecnologia touchscreen 

na construção do conhecimento e desenvolvimento da 

aprendizagem matemática.  

2. O USO DE TECNOLOGIAS NA 
EDUCAÇÃO 
É incontestável o uso das tecnologias nas diferentes áreas da 

atuação humana e as muitas mudanças trazidas com isso. No 

entanto, observamos que a escola tradicional/presencial representa 

um espaço no qual as mudanças ainda foram pouco relevantes. O 

fato é que a nova realidade imposta pelo fácil acesso aos meios de 

comunicação de massa, como o rádio, a televisão, o computador, 

o telefone celular, a Internet, dentre outros, via de regra, muito 

apreciados pelas crianças e jovens que hoje estão na escola, exige 

uma mudança dos ambientes de ensino-aprendizagem e da 

atuação dos professores.  Para Batista a geração atual:  

[4] […] aprende desde muito cedo que “as tecnologias digitais 

permitem acessar, de forma rápida, diversas informações e 

facilitam muito a comunicação. O foco da atenção dessas pessoas 

muda rapidamente e isso afeta também o ambiente escolar, onde é 

cada vez mais difícil despertar e manter a atenção destes jovens. 

Esta geração se comporta, pensa e aprende de forma diferenciada. 

(BATISTA, 2011). 

Segundo Moran (2002), a Educação que antes acontecia em 

espaços e tempos determinados como, escola, sala de aula, 

calendário escolar, estrutura curricular rígida, pode ser favorecida 

em diferentes espaços e tempos não-formais. Nesse sentido, 

defendemos a ideia de que o celular, pela sua popularização, tem 

se apresentado como nova possibilidade para a organização de 

atividades educativas formais ou informais, por meio do uso de 

diferentes linguagens de comunicação e expressão em que 

professores e alunos podem se apoiar para subsidiar a construção 

de conhecimentos. Moran afirma, também, que: 

[7] Hoje, ainda entendemos por aula um espaço e um tempo 

determinados. Mas, esse tempo e esse espaço, cada vez mais, 

serão flexíveis. O professor continuará "dando aula", e 

enriquecerá esse processo com as possibilidades que as 

tecnologias interativas proporcionam: para receber e responder 

mensagens dos alunos, criar listas de discussão e alimentar 

continuamente os debates e pesquisas com textos, páginas da 

Internet, até mesmo fora do horário específico da aula. Há uma 

possibilidade cada vez mais acentuada de estarmos todos 

presentes simultaneamente em tempos e espaços distintos. Assim, 

tanto professores quanto alunos estarão motivados, entendendo 

"aula" como pesquisa e intercâmbio. Nesse processo, o papel do 

professor vem sendo redimensionado e cada vez mais ele se torna 
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um supervisor, um animador, um incentivador dos alunos na 

instigante aventura do conhecimento. (MORAN, 2002). 

Em nosso dia a dia como professores o que buscamos são 

alternativas para aprimorar a aprendizagem dos estudantes e, 

nesse sentido, acreditamos que o uso do celular pode ser um 

importante aliado nesse processo. Como afirmam Gravina e Basso 

(2011): 

[6] “[...] as mídias digitais se tornam realmente interessantes 

quando elas nos ajudam a mudar a dinâmica da sala de aula na 

direção de valorizar o desenvolvimento de habilidades cognitivas 

com a concomitante aprendizagem de Matemática”.  

A mobilidade e a interatividade produzidas pela inserção dos 

celulares no ambiente escolar possibilitará que todos 

compreendam que esta ferramenta é mais que um telefone móvel, 

que o uso de aplicativos específicos enriquece e aperfeiçoa a 

distribuição do conhecimento. Ou seja, entendemos que é uma 

função da escola, educar e agregar valor ao uso desses aparelhos. 

Hoje, é fácil perceber que os aparelhos celulares estão invadindo 

as salas de aulas, contudo também é evidente a resistência de 

muitas instituições escolares quanto a utilização desta nova 

tecnologia o que, consequentemente, tem limitado a exploração de 

seus recursos. Mesmo reconhecendo que o uso inadequado desses 

aparelhos pode prejudicar o rendimento dos alunos, é certo 

afirmar que quando utilizados com objetivos educacionais 

específicos e bem definidos, possibilitam a interação e auxiliam 

no processo de ensino-aprendizagem, conforme pontua Batista 

(2011).   

De maneira geral, entendemos que ignorar as possibilidades que 

as tecnologias móveis podem oferecer, em termos educacionais, 

seria como tentar manter a educação fora do contexto atual de 

mudanças (BATISTA, 2011). É importante, portanto, a 

participação do professor da educação presencial nesta 

transformação criando canais de comunicação abertos com os 

alunos e material digital específico para estas tecnologias. 

3. O SKETCHOMETRY 
Iniciamos o desenvolvimento do material com uma busca por 

meios, softwares, e ferramentas que permitissem a exploração da 

matemática a partir da geometria dinâmica. Nesta busca fomos 

apresentadas ao Sketchometry, um aplicativo/software, com 

características que ainda desconhecíamos ou não havíamos 

testado, mas que tem funcionamento baseado na geometria 

dinâmica.  

O Sketchometry é gratuito, e não possui um menu de ferramentas 

para os elementos de construção, ele é totalmente touchscreen, e 

converte instantaneamente os desenhos construídos a mão 

(esboços) em elementos geométricas. Por exemplo: para desenhar 

uma circunferência, como não possui um menu de ferramentas, o 

esboço que gera a circunferência pode ser representada de 

algumas formas, como podemos ver na Figura 1: 

 

Figura 1. Esboço da construção da circunferência, e a própria 
correspondente. 

 
Muitos são os elementos geométricos que podem ser gerados no 

Sketchometry a partir de seus respectivos comandos. Alguns 

exemplos podem ser observados na Figura 2: 

 

Figura 2. Comandos. 
 

O Sketchometry tem seu código aberto e está disponível para 

dispositivos móveis (aplicativo) e, também, para desktops 

(software). Inicialmente, exploramos o Sketchometry no formato 

aplicativo, e através desta experiência descobrimos o formato 

software.   

Diante das características interativas deste aplicativo pensamos 

ser interessante testar o quanto a sua interface touchscreen poderia 

potencializar o processo de aprendizagem dos alunos.  

Segundo Bairral (2014), “ao contrário dos cliques a manipulação 

na interface touchscreen implica em continuidade de ação, a 

espacialidade na tela, simultaneidade, combinação de movimento 

e rapidez no feedback”. Bairral (2013) ainda em estudos de 

softwares matemáticos com este tipo de interface relata que:  

[3] “para a geometria dinâmica com dispositivo touchscreen, 

assumimos que a manipulação nesse tipo de ambiente deve ser 

vista como uma ferramenta cognitiva que potencialize nos 

aprendizes as suas habilidades de exploração, de elaboração de 

conjecturas e de construção de diferentes meios de justificá-las”.  

O aplicativo tem a característica de não apresentar muitos menus 

de funções, possibilitando que se tenha mais espaço da tela no 

dispositivo e, desta forma, mais liberdade de manipulação da 

construções, como mostra a Figura 3: 
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Figura 3. Interface de construção do Sketchometry. 
 

Podemos discutir, também, a relevância nas diferenças entre a 

inovação da tecnologia touchscreen, e do “velho mouse”.  Hoje 

temos as telas sensíveis ao toque, que chamamos de touchscreen; 

que estabelecem uma interação rápida e direta entre o homem e a 

máquina. Com o touchscreen todas as informações e todos os 

movimentos são centralizados em um único lugar, a tela do 

dispositivo.  

4. A PROPOSTA 
Para conhecermos melhor o software passamos então a explorá-lo 

trabalhando com construções, testando as ferramentas e 

conhecendo as formas de armazenagem e compartilhamento das 

construções.  

Nossa proposta foi testar o software Sketchometry com uma 

turma do curso superior de licenciatura em matemática. O 

objetivo era testar a utilização e aceitação do software 

Sketchometry, para futuramente fazer um experimento com 

turmas da educação básica.  A escolha de apresentação para 

inseri-los ao uso do aplicativo, foi através da lousa digital. 

A lousa que utilizamos é a disponibilizada pelo MEC aos 

Institutos Federais. Apesar de não termos tido um treinamento 

adequado para a utilização, a lousa é de fácil manuseio, e o 

conteúdo é de fácil acesso e entendimento através do próprio 

manual, de tutoriais disponíveis na internet, e de um material 

disponível na própria lousa digital. 

A lousa nos remeteu a idéia de um smartphone ou tablet gigante, 

em que se tem liberdade de movimentos, por ser toutchscreen. 

Como a projeção é algo maior do que estamos acostumados com 

dispositivos móveis e computadores, é necessário ter um 

movimento com o corpo inteiro. De certa forma, isto afeta toda 

uma expressão corporal e entendemos que a capacidade de 

transmitir e receber informações se torna mais ampla. Enfim, 

acreditamos que a Lousa digital foi uma boa proposta de 

apresentação do software, para testar sua aceitação. 

4.1 Experiência: apresentação do software 
pela Lousa Digital 
Dividimos a experiência em três encontros, com o objetivo de 

focar sempre na tentativa de recriar geometricamente fenômenos 

do nosso cotidiano no qual a linguagem da geometria se faz 

presente (modelagem geométrica).   

No primeiro encontro, apresentamos o software, suas plataformas 

de uso, a funcionalidade enquanto software de geometria 

dinâmica, características de manuseio, acesso, informações de 

criação e desenvolvimento, orientamos a instalação nos 

dispositivos móveis de cada aluno que preferiu utilizar a versão 

app, e o download para os que preferiram utilizar o computador. 

Demonstramos seu funcionamento apresentando alternativas de 

construções, como: elementos geométricos (ponto, reta e 

circunferência), figuras planas regulares (triângulo, quadrado e 

hexágono), e modelos geométricos (roda gigante, porta 

pantográfica e janela basculante). 

Foram propostas, também, construções coletivas, em que 

desafiamos a turma a construir, primeiramente um quadrado, e 

depois algo mais elaborado, uma roda gigante.  Então, 

chamávamos cada aluno para fazer um dos elementos da 

construção geral. Um exemplo desta construção coletiva pode ser 

observada na Figura 4: 

 

Figura 4. Roda gigante. 
 

No segundo encontro, já tendo os conhecimentos de manuseio do 

software, propomos a criação de um Tangram, com peças que 

permitissem seu deslocamento pela tela, e rotação em torno de um 

de seus vértices. Então cada aluno teria que criar o próprio 

Tangram, e ao fim, com o deslocamento e rotação das peças, 

movimenta-las formando um quadrado e uma figura que 

representasse um objeto, como mostram as Figuras 5, 6 e 7: 

 

Figura 5. Atividades com Tangram (peças). 
 

 

Figura 6. Atividades com Tangram (quadrado). 
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Figura 7. Atividades com Tangram (objeto). 
 

No terceiro e último encontro, o objetivo era que cada aluno 

criasse uma modelagem geométrica no Sketchomentry, e ao fim 

da construção pudesse avaliar o software respondendo a um 

questionário. A Tabela 1 apresenta as perguntas propostas neste 

questionário. 

Tabela 1. Questionário. 

1. Como você usa o Sketchometry? 

Se On-line. Qual o dispositivo? 

Se App. Qual o sistema operacional? 

2. O que você achou do Sketchometry comparando-o ao 

Geogebra? 

3. Como você se sentiu em meio a sua experiência com o 

Sketchometry? 

4. Quais as vantagens e desvantagens do Sketchometry? 

5. Teve alguma dificuldade? Qual? 

6. Qual a diferença para você entre um software com menu 

definido de ferramentas (Como o Geogebra), e um sem menu de 

ferramentas movido por Touch (Como o Sketchometry)? 

7. Como você vê a utilidade do Sketchometry enquanto 

ferramenta para o ensino da matemática? 

8. Você tem alguma contribuição/ sugestão/ ideia de 

aplicação a fazer? 

 

Observando a turma durante o experimento foi possível observar 

os diferentes desempenhos entre os alunos. Notamos que os 

alunos mais velhos (numa faixa etária de 35 à 50 anos) têm mais 

dificuldades em manusear dispositivos touchscreen e com 

resolução pequena - estes preferem trabalhar utilizando o 

computador. Por outro lado, os alunos mais novos (numa faixa 

etária de 18 à 28 anos), tem certa facilidade de manuseio com 

dispositivos toutchscreen e com resolução pequena – estes se 

dividem entre usar o computador e os dispositivos móveis, 

trabalham de acordo com o que tinham disponível naquele 

momento. 

Em geral, durante as construções não surgiram grandes 

dificuldades, e as existentes estavam relacionadas com o 

manuseio do software, que por sinal, foi muito comparado a outro 

software de geometria dinâmica mais conhecido, o GeoGebra.  

Concluímos a avaliação do nosso experimento com a análise das 

respostas dos questionários e a partir desta, constatamos, 

reconhecemos e elencamos algumas vantagens e desvantagens do 

Sketchometry, analisando assim sua aceitação como recurso 

didático a ser aplicado na educação matemática. São elas: 

Vantagens 

• Fácil acesso, forma de interação e manuseio; 

• Rapidez na construção e resposta do app para o usuário, 

ressaltando os movimentos que auxiliam a construção sem 

utilizar um menu específico; 

• Exibe uma tela bem limpa, fundamental para um dispositivo 

que não dispõem de muito espaço para manuseio. Despoluída 

de muitas funções como caixas de ferramenta e auxílio, 

ocupando grande espaço na tela; 

• Oferta uma maneira diferente de construir, induzindo ao uso 

das propriedades matemáticas de desenho geométrico na 

construção. Ressaltando a construção que necessita de uma 

medida específica, por exemplo, não há a possibilidade de 

definir o tamanho do lado ou raio (fixo ou não) de uma figura, 

e isso estimula a pensar em alternativas para atingir a medida 

desejada. 

Desvantagens: 

• Decorar ou ter o auxílio dos comandos na construção; 

• É preciso ter conhecimento teórico para conseguir executar 

alguns comandos, movimentos e elementos de construção; 

• Não possui no mesmo ambiente da construção instruções de 

uso e comando. 

 

5. CONCLUSÕES 
Entendemos que a utilização do Sketchometry como ferramenta 

de ensino da geometria, apresentado com um recurso visual como 

a lousa digital, nos permitiu compreender a potencialidade e o real 

desempenho do uso deste software, e das diferentes formas de 

raciocínio e pensamento produzidas pela interface interativa do 

mesmo. Com esta experiência, pudemos analisar habilidades e 

dificuldades em relação ao processo de aprendizagem de cada 

aluno, assim como as vantagens e desvantagens do software em 

relação a outras ferramentas e/ou materiais. 

Acreditamos que as tecnologias transformam e reorganizam 

pensamentos, propiciando novas formas de interação, 

especialmente, de aprendizagem. As tecnologias já estão presentes 

e disponíveis, e isto é indiscutível. Então, o que precisamos neste 

momento, é desenvolver matérias a serem utilizados por meio 

delas, de forma a promover competências enriquecedoras para a 

construção do processo de ensino aprendizagem, especialmente da 

matemática. 
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ABSTRACT 
he integration of information technology and communications in 

the ICT field of education enables learning environments that 

cause changes and conditions that favor the teaching learning 

processes in different branches of knowledge including 

mathematics in higher education . 

Given the technological, educational components, teaching and 

curriculum content, this document describes from research, 

designing an object OVA as a mediator [8] for learning the 

derivative , where the different phases for developing detailed , 

this, in response to a number of difficulties have been identified in 

the learning derived from the concept of limit in students pursuing 

engineering at the Military University Nueva Granada ( UMNG ). 

 

.RESUMEN 
La inserción de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones TIC en el campo de la educación posibilita 

ambientes de aprendizaje que provocan cambios y condiciones 

que favorecen los procesos enseñanza aprendizaje, en diferentes 

ramas del conocimiento, en particular de las matemáticas en la 

educación superior.  

Teniendo en cuenta los componentes tecnológico, pedagógico, lo 

didáctico y el contenido curricular, este documento, describe 

desde la investigación, el diseño de un OVA como un objeto 

mediador [8] para el aprendizaje de la derivada, donde se detalla 

las diferentes fases para su desarrollo, esto, como respuesta a una 

serie de dificultades que se han identificado en el aprendizaje de 

la derivada a partir del concepto de límite, en los estudiantes que 

cursan ingeniería en la Universidad Militar Nueva Granada 

(UMNG). 

Categories and Subject Descriptors 

K.3.2 [Computer and Education]: Computer and Information 

Science Education – curriculum, information systems education. 

General Terms 

Desing, Documentation. 

Keywords: OVA, Design, Derivative, Limit, 

difficulties. 

1. EXTENDED ABSTRACT 
Es de gran interés en las Instituciones de Educación Superior 

(IES), generar cambios y estrategias que favorezcan los procesos 

de enseñanza aprendizaje en las diferentes ramas del saber, en 

particular de las matemáticas.  

Con el fin de formular estrategias didácticas apoyadas con 

herramientas tecnológicas TIC, se propuso el proyecto de 

investigación CIAS 1786 “Enseñanza de la derivada con TIC. 

“Un caso de estudio” en la Universidad Militar Nueva Granada 

(UMNG) (proyecto financiado por la Vicerrectoría de 

Investigaciones de la UMNG vigencia 2015), el cual se desarrolla 

por etapas; la primera etapa se centra en la identificación y 

caracterización de dificultades en el aprendizaje de la derivada, la 

segunda etapa se propone el diseño de un OVA y la tercera etapa 

es la implementación y evaluación del impacto en los estudiantes 

y en su aprendizaje (falta la implementación y el análisis del 

mismo). 

La metodología de enseñanza del cálculo diferencial que se 

implementa en los programas de Ingeniería de la UMNG es de 

tipo magistral orientada por el micro currículo y parcelador 

(planeación temática por semana de las actividades y ejercicios a 

desarrollar) del departamento de matemáticas, para el caso 

particular de la derivada se aborda el concepto a partir de la 

definición del límite con el desarrollo de algunos ejemplos. En ese 

orden, el proyecto se comienza al indagar sobre las dificultades 

que presentan los estudiantes de ingeniería al abordar la derivada 

a partir del concepto de límite. En la experiencia, se utiliza como 

metodología de estudio la investigación de tipo cualitativo 

enmarcada dentro de lo descriptivo. Se elige el estudio de caso, 

puesto que brinda elementos para analizar de manera particular las 

dificultades en la población objeto de estudio para presentar 

posibles soluciones [3]. 

Teniendo en cuenta la opinión de los estudiantes, el estudio se 

inicia aplicando una encuesta de tipo exploratoria, para indagar 

las dificultades en el aprendizaje de la derivada, desde las 

categorías conceptual y procedimental. 

Para el análisis de la información recolectada, se aplica la prueba 

Chi-cuadrado de Pearson para determinar el nivel de dependencia 
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entre las diferentes preguntas agrupas, de las cuales se exponen a 

continuación, algunas de ellas. 

Con la prueba Chi-cuadrado se pudo determinar la dependencia 

que existe entre la preguntas Identifica las reglas de derivación 

que debe utilizar para derivar una función y la pregunta utiliza 

correctamente las reglas de derivación y entre la pregunta 
Comprende las diferentes representaciones simbólicas de los 

límites y la pregunta Calcula derivadas a partir del concepto de 

límite. 

Para contrastar la opinión de los estudiantes, se realizó el cruce de 

la información que arrojó la prueba Chi-cuadrado con el análisis 

del primer parcial que se aplicó a los estudiantes, donde se 

evidencia que la mayoría ellos consideran que casi siempre, 

identifican y utilizan correctamente las reglas de derivación, sin 

embargo en el desarrollo del parcial el 61% de los estudiantes 

tienen procedimientos incorrectos y el 71% llegan a tener 

respuestas incorrectas. 

Por otro lado la mayoría de los encuestados consideran que sí 

calculan la derivada a partir del concepto del límite y comprenden 

las diferentes representaciones, sin embargo el 30% de los 

estudiantes en el parcial realizaron procedimientos deficientes en 

el cálculo de las derivadas propuestas y el 40% no realizó 

procedimientos. Podemos señalar además que el 77% de los 

estudiantes no reconocen las representaciones simbólicas 

utilizadas en el estudio de los límites, es decir que no manejan las 

representaciones semióticas fundamentales para una verdadera 

comprensión [9]. 

Centrada la mirada en las dificultades expuestas, junto con otro 

tipo de factores que inciden desfavorablemente en el aprendizaje 

de la derivada, se le da continuidad al proyecto con el diseño de 

un objeto virtual de aprendizaje (OVA). 

Diseño de un objeto virtual de aprendizaje (OVA) 

Como parte de una propuesta pedagógica y en busca de fortalecer 

y apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la derivada en 

los curso de cálculo diferencial, en este proyecto se propone el 

diseño de un OVA , teniendo en cuenta el ciclo de desarrollo de 

un software (software educativo). Ver Figura 1. 

Figura 1. Ciclo de vida en la construcción o el desarrollo 
de un software educativo (OVA). 

 

Metodología de diseño  

• Teniendo presente el ciclo de vida en el desarrollo de un 

software, inicialmente se identificaron las dificultades y su 

incidencia en el bajo rendimiento académico, por lo tanto se tiene 

como oportunidad y necesidad, la de utilizar como mediador 

pedagógico, un OVA para apoyar los procesos de enseñanza 

aprendizaje de la derivada en los cursos de cálculo diferencial 

para los programas de ingenierías, programas técnicos y 

tecnológicos que se ofertan en la Universidad (UMNG) o en 

cualquier IES. 

• En la parte del análisis, se define el desarrollo de un software 

educativo con algunos requerimientos funcionales y no 

funcionales. En el requerimiento funcional se tuvo en cuenta la 

integración de videos, animaciones y gráficas, en los 

requerimientos no funcionales se tuvo en cuenta la población de 

destino, documentos requeridos, (fiabilidad, disponibilidad, 

robustez), por otro lado se tuvo en cuenta la estructura temática, 

comunicativa y el componente pedagógico [2]. 

En la temática se trabaja el concepto de la derivada a partir del 

concepto del límite, sus propiedades y algunas aplicaciones de 

razón de cambio media y razón de cambio instantánea. Los temas 

se organizan de manera secuencial y lógica donde se incluyen 

ejemplos resueltos paso a paso y actividades que contribuyen al 

aprendizaje. 

En el marco del diseño y desde la parte comunicativa, el diseño de 

la interfaz integra imágenes, tabla de contenido o menús (ver 

figura 2), que permita un acceso rápido a la información, la 

inserción de hipertextos e hipervínculos, con videos y gráficos, 

esto con el fin de motivar a los estudiantes, con un objeto 

innovador y didáctico de aprendizaje contrario al manejo del 

premio o del castigo fundamentado en el método de enseñanza-

aprendizaje tradicional [1]. 

 

 

Figura 2. Presentación de algunas Slide del OVA “La 
derivada” 

 

La investigación en el campo educativo es una tarea rigurosa, en 

la que se conjuga la innovación, los saberes, la didáctica y el 

enfoque pedagógico, con el fin de aportar en el aprendizaje y 
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formación de los estudiantes; no es suficiente el conocimiento, es 

necesario definir el tipo de aprendizaje que se quiere promover y 

los medios y métodos de enseñanza; métodos que deben ajustarse 

al contexto y a los objetivos curriculares [6]. 

El docente y sus saberes juegan un papel importante en los 

procesos de enseñanza aprendizaje, sin embargo el docente debe 

implementar diferentes tipos de ayudas. Como parte del cambio 

de la enseñanza tradicional, se incorporan algunos recursos 

ofrecidos por las TIC, no sólo por el impacto social, sino por los 

beneficios que ha generado en el campo educativo [7]. 

Como parte del modelo educativo basado en ambientes virtuales, 

se propone como mediador pedagógico, un objeto virtual de 

aprendizaje (OVA), en este caso con algunos referentes teóricos 

del constructivismo y del conductismo, los cuales sirven de apoyo 

en el proceso del aprendizaje [5]. 

Con la integración de hipertextos, audio, videos se está ampliando 

el rango de la comunicación, donde el estudiante es el 

protagonista de su aprendizaje en la medida que desarrolla 

habilidades para procesar la información, transformarla y aplicarla 

en la solución de problemas, es decir, los sujetos construyen sus 

propios conocimientos a partir de la manipulación, la acción y la 

práctica, según el enfoque constructivista [1].  

Para que el estudiante logre un aprendizaje significativo y 

desarrolle de habilidades matemáticas, se debe tener como base y 

punto de partida el enfoque conductista, donde se plantea el 

aprendizaje memorístico y la ejercitación mecánica. Para este 

caso, es importante la memorización de fórmulas, definiciones y 

teoremas, el reconocimiento simbólico, el desarrollo de ejercicios 

prácticos de la derivada, para luego avanzar hacia la comprensión 

enunciados, la construcción de modelos matemáticos y la 

resolución de problemas que impliquen el concepto de la deriva. 

En este sentido, se ha implementado un conjunto de actividades 

enfocadas a promover la apropiación de nuevos conceptos como 

la derivada a partir del concepto de límite y sus propiedades 

(conceptos previos). 

En general, el material complementario que se utiliza (videos, 

hipertextos), (ver figura 3b), por un lado ayudan a reforzar los 

conceptos vistos en clase y por otro lado permiten conectar los 

conceptos con eventos reales y la necesidad de modelarlos por 

medio de ecuaciones matemáticas y dar posibles soluciones a 

través de la derivada. 

Las estrategias que se desarrollan se exponen a continuación: 

 Definición de los objetivos: Estos establecen la temática de 

aprendizaje y la forma de evaluación del aprendizaje, en este caso, 

el objetivo general se centra en afianzar el concepto de la derivada 

por medio de límites, para aplicar esto en la solución de 

problemas propios del cálculo diferencial (razón de cambio, 

optimización, trazado de curvas, etc.) 

 Resumen: el cual contiene la información principal, en 

algunos casos se enmarcan en definiciones o teoremas y 

propiedades (definición de la derivada por el concepto de límite, 

razón de cambio media, razón de cambio instantánea, propiedades 

de la derivada). 

 Imágenes e ilustraciones: Se presenta la recta tangencial a la 

curva con gráficas animadas (ver figura 2b y figura 3b), 

problemas de razón de cambio con sus respectivas gráficas para 

visualizar la relación establecida entre las variables implicadas y 

la razón de cambio determinada. (Ver figura 3). 

 

Figura 3. Presentación de algunos Slide del OVA “La 
derivada” 

 

 Ejemplos concretos y análogos: Como parte del contenido 

matemático se presentan problemas reales que se pueden modelar 

por medio de ecuaciones matemáticas; se escogen el ejemplo del 

velero que es halado por medio de una cuerda y el problema del 

vuelo de un avión, etc. Ver Figura 4. 

 

Figura 4. Problema resuelto del barco 

 Ejercicios: En pro de la apropiación y construcción del 

conocimiento se proponen una serie de ejercicios que se clasifican 

en básicos, de análisis y resolución de problemas; los primeros  

buscan la derivada (por el concepto del límite y sin el concepto) 

de funciones de acuerdo al tipo de función y las propiedades de la 

derivada, los ejercicios de análisis se fundamentan en el estudio 

de algunas gráficas para hallar la ecuación de la recta tangente a 

un curva definida por una función y en los ejercicios de la 

resolución de problemas se incluye  la comprensión del 

enunciado, el modelamiento del problema por medio de una 

ecuación y la solución a partir del concepto de la derivada.  

 

Estas estrategias y actividades están enfocadas a promover la 

apropiación de nuevos conceptos (la derivada) a partir del 

concepto de límite y sus propiedades, a relacionar los conceptos 

previos (límites) con la nueva información para solucionar 

problemas en diferentes contextos (física, la economía, la 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

762

ingeniería) y resolver ejercicios para calcular la derivada de una 

función (ver figura 5). 

 

Figura 5. Actividad para calcular la derivada de una función 

En general, el material complementario que se utiliza (videos, 

hipertextos) (ver figura 2c y 3d), por un lado ayudan a reforzar los 

conceptos vistos en clase y por otro lado permiten conectar los 

conceptos con eventos reales y la necesidad de modelarlos por 

medio de ecuaciones matemáticas y dar posibles soluciones a 

través de la derivada. 

Teniendo la posibilidad de utilizar las TIC y sus herramientas 

como recursos didácticos en la enseñanza de las matemáticas, este 

trabajo se consolida con el desarrollo de un OVA, para la 

enseñanza de la derivada, con el fin de mejorar la apropiación de 

los conceptos y procedimientos requeridos para derivar y para 

desarrollar habilidades matemáticas acordes a las competencias 

propuestas en la modalidad presencial. 

Dado que el OVA es un material digital, con un propósito 

educativo, puede ser utilizado por los estudiantes para que 

estudien el contenido temático y generen aprendizajes en forma 

independiente, a su propio ritmo de manera síncrona o asíncrona. 

Para su diseño se tuvo presente los estilos de aprendizajes, 

determinados por los rasgos cognitivos (visual auditivo y 

kinestésico), los rasgos afectivos (motivación, interés y 

expectativas) y los rasgos fisiológicos de cada estudiante o cada 

participante del proceso [6]. 

• Programación: para este desarrollo se ha utilizado CourseLab, 

como soporte principal para crear y manejar  contenidos 

interactivos de e-learning, por ser de fácil manejo donde se puede 

integrar objetos animados y archivos en PDF, Word, PowerPoint, 

Flash, Java y videos en diferentes formatos, como parte del 

desarrollo del OVA, se puede hacer llamado a objetos internos del 

programa, como texto, tabla de contenidos, imágenes, esto a 

través de los correspondientes comandos del Menú, también tiene 

la opción de utilizar objetos complejos como las ventanas 

emergentes [4]. Los estudiantes e invitados para acceder al OVA, 

deben ingresar al link 

http://virtual2.umng.edu.co/moodle/mod/imscp/view.php?id=
338063  una vez se registren en la plataforma Moodle 

cursos.umng.edu.co  

•   Pruebas: Como parte del desarrollo se han realizado varias 

pruebas con el fin de comprobar que se realicen las propuestas, 

estas pruebas se han realizado por diferentes profesores que 

participan del proyecto.  

• Implementación: Una vez se terminen las pruebas pertinentes, 

el software desarrollado con fines educativos, se instalará en la 

plataforma Moodle de la universidad Militar 

(cursos.umng.edu.co) en el curso de cálculo integral; está 

pendiente comprobar su adaptabilidad y su portabilidad, de lo 

contario será susceptible de cambios o modificaciones. 

Contexto: Teniendo en cuenta la importancia de la población 

objeto de estudio [9], el diseño del OVA se desarrolla, 

inicialmente para estudiantes de los diferentes programas de 

Ingeniería de la Universidad Militar Nueva Granada, cuyas edades 

oscilan entre los 17 a 23 años de edad; sin embargo este recurso 

puede ser utilizado por académicos o personajes que estén 

interesados de alguna forma, en el tema de la derivada. 

 

2. CONCLUSIONES 
Los estudiantes consideran tener buenas bases matemáticas para el 

desarrollo de la derivada a partir del concepto del límite, aspecto 

que se considera como un obstáculo para su aprendizaje en la 

medida que eso no les permite reforzar las temáticas involucradas. 

El desarrollo del OVA se ha podido ejecutar gracias al apoyo de 

algunos estudiantes de sexto semestre de Ingeniería Mecatrónica, 

dado que se requiere de algunos conocimientos de programación. 

En el desarrollo de un OVA, es necesario conocer las dificultades 

más relevantes en el aprendizaje de las matemáticas, para poder 

apoyar los procesos de aprendizaje con diferentes tipos de 

actividades y recursos. 

A pesar de que la incorporación de las TIC ha permeado en todos 

los campos y es un factor incidente en la educación, los docentes 

necesitamos de una continua capacitación tanto en su uso como en 

el diseño de recursos digitales, esto como una propuesta para el 

cambio de metodologías. 
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RESUMO 
A educação a distância possibilita a criação de um novo 

espaço de ensino aprendizagem, onde estudantes que residem 

em difíceis localidades e/ou que trabalhem durante longas 

jornadas consigam estudar mediados por tecnologia. Para tal, 

os estudantes precisam ter alto comprometimento, autonomia 

e dedicação em seus estudos. Segundo dados do MEC 20% 

dos novos estudantes dos cursos superiores do Brasil são de 

cursos a distância e esta modalidade de ensino tem crescido 

50% a cada ano. Contudo, devido à grande dependência de 

uma infraestrutura fixa para possibilitar o uso de tecnologias 

para internet, várias cidades do interior do país tem 

encontrado dificuldade em oferecer cursos de educação a 

distância. Em contrapartida, segundo dados da ANATEL 

cerca de 99,99% do território brasileiro é alcançado por 

operadoras de telefonia móvel através de celulares. Neste 

contexto, surge o conceito de m-Learning (mobile learning 

ou aprendizado móvel), o qual permite trazer todo o ambiente 

da educação a distância para aparelhos móveis como Palms, 

Tablets, e principalmente celulares. Desse modo, este artigo 

tem por objetivo relatar uma pesquisa na área de m-Learning 

para encontrar e explorar suas potencialidades, bem como 

modelar e desenvolver um ambiente de educação a distância 

mediado por celulares. Com tal ambiente pretendeu- se 

integrar o ambiente virtual de aprendizagem atual da 

Diretoria de Educação a Distância do IFPE (DEaD-IFPE) 

possibilitando novas formas de alcance e tecnologias para 

ensino aprendizagem para os estudantes do IFPE. 

 

ABSTRACT 
The e-Learning enables the creation of a new place for 

teaching and learning, where students who resides in difficult 

locations and/or who works for long hours are able to study 

mediated by technology. To do this, the students needs to 

have a high commitment, autonomy and dedication to their 

studies. According to MEC, 20% of the new students on the 

superior education of Brazil are from e -Learning courses and 

this kind of education has grown 50% each year. However, 

due to the high dependence of a fixed infrastructure to enable 

the use of internet technologies, several cities of Brazil has 

found dificulties to offer e-Learning courses. In contrast, 

according to data from ANATEL, about 99.99% of the 

Brazilian territory is reached by mobile companys through 

mobile phones. In this context, rises the concept of m-

learning (mobile learning), which lets us to bring the whole 

environment of e-Learning for mobile devices such as Palms, 

Tablets, and especially cell phones. Thus, this article aims to 

report researchs in the area of m-Learning to find and explore 

their potential as well as modeling and developing an e-

Learning environment mediated by mobile phones. With such 

environment we intent to integrate the current IFPE's virtual 

learning environment enabling new ways to reach and 

technologies for teaching and learning for students of IFPE. 

 

Categories and Subject Descriptors 
D.3.2 [Programming Languages]: Java, Scheme, 

JavaScript. 

 
General Terms 
Experimentation, Human Factors, Standardization, Theory,  

Verification. 

 

Keywords 
e-Learning, Educational Technologies, m-Learning 

 

 
1 Introdução 
De acordo com dados do Ministério da Educação (MEC), no 

Brasil a educação aponta que um em cada cinco novos 

estudantes de graduação optam por fazer um curso de 

educação a distância [1]. Isto quer dizer que, cerca de 20% 

dos estudantes de nível superior do país estudam mediados 

exclusivamente através de tecnologias educacionais de ensino 

e aprendizagem. Este grande impulso para o crescimento da 

educação a distância no país foi dado após a criação do 

programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) no ano de 

2005 [2]. De acordo com o MEC a UAB oferece 180 mil 

vagas de cursos superiores por ano em parceria com 

instituições federais. 

Ainda segundo dados do MEC os cursos de 

educação a distância no país tem apresentado altíssimas taxas 

de crescimento, cerca de 50% ao ano [3] enquanto que a 

educação presencial apresenta uma tendência de 

estabilização, crescendo apenas 3,5% ao ano [4]. Diante deste 

constatado crescimento vários estudos e pesquisas tem sido 

empregados para aperfeiçoar as formas de interação entre 

professor e estudante dentro da educação a distância. Estas 

pesquisas têm remetido a educação a distância a uma 

evolução muito grande, especialmente porque o professor 

torna-se um colaborador que contribui com a educação do 

estudante e mostra caminhos que podem ser seguidos para 

maximizar a aprendizagem [5]. Desse modo, o modelo de 

ensino deixa de ser centralizado na figura do professor, com 

o único objetivo de transmitir o conhecimento, e passa a um 

modelo onde o estudante busca o conhecimento através de 

colaboração com o professor, com outros estudantes e 

utilizando-se de ferramentas de tecnologia. 

Neste contexto, a característica básica da educação 

a distância é o estabelecimento de uma comunicação de dupla 

via, na medida em que professor e estudante não se 

encontram juntos no mesmo lugar fisicamente, surge a 

necessidade de meios que supram essa necessidade de 

comunicação [6]. Hoje, a maioria dos ambientes virtuais de 

aprendizagem oferece ferramentas exclusivamente focadas 
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em tecnologias para internet [7]. Contudo, um dos principais 

focos da educação a distância é levar educação para regiões 

de difícil acesso ao ensino [8] e a triste realidade encontrada 

nos locais que tem a maior necessidade de educação a 

distância é a dificuldade de uso e acesso da internet. Através 

desta necessidade de ampliar os horizontes para meios de 

interação entre professores e estudantes na educação a 

distância surgiu o conceito de m-Learning (mobile learning 

ou aprendizado móvel) [9]. O m-Learning possibilita a 

execução de ambientes de educação a distância através de 

dispositivos móveis como palms, PDAs (Personal Digital 

Assistants), Tablets e principalmente celulares [10]. Através 

destes mecanismos é possível, mesmo dos mais simples 

modelos de aparelhos celulares da atualidade, a troca de 

mensagens (SMS), fotos, arquivos, multimídia, e -mails entre 

outros [11]. Com isso, o conceito de m-Learning permite a 

um estudante acessar conteúdos pedagógicos e interagir com 

professores e colegas a partir de praticamente qualquer lugar 

e horário, desde que exista uma infra-estrutura adequada. 

Para subsidiar ainda mais o m-Learning, segundo 

dados da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 

e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

existem cerca de 192 milhões de brasileiros [12] e cerca de 

224 milhões de celulares [13]. Ou seja, existem mais 

aparelhos celulares no Brasil do que brasileiros. E isto não 

necessariamente se reflete apenas na região metropolitana, 

tendo em vista que, ainda segundo a ANATEL 5.564 

municípios do Brasil são atendidos por operadoras de celular, 

o que representa 99,99% de todo o território nacional [12]. 

Diante destas informações, este artigo pretende 

relatar uma pesquisa na área de tecnologias da informação 

para educação (especificamente educação a distância) 

mediada por aparelhos móveis (especificamente celulares) 

aplicada com estudantes de educação a distância do Instituto 

Federal de Pernambuco. Nesta, foi realizado o uso da 

ferramenta Planejar para Passar, criada por pesquisadores do 

IFPE e registrada no INPI (Instituto Nacional da Produção 

Industrial). Esta ferramenta foi utilizada para apoiar os 

estudantes da disciplina de Fundamentos de Redes de 

Computadores, de um curso técnico a distância regular do 

IFPE. Após a aplicação da ferramenta foram coletadas as 

experiências e relatos dos estudantes sobre as vantagens e 

desvantagens da ferramenta sobre a modalidade de educação 

a distância. Em seguida, os relatos levantados foram 

catalogados e os mais frequentes seguem listados, analisados 

e discutidos ao longo deste trabalho. 

 

2 Fundamentação Teórica 
A educação a distância (EaD) pode ser definida como uma 

experiência planejada de ensino aprendizagem que faz uso de 

tecnologias para integrar estudantes que se encontram 

geograficamente distantes [8]. A característica básica da EaD 

é a separação entre professor e estudante no espaço e no 

tempo [14]. Com esta tecnologia de ensino, a comunicação 

virtual permite interações espaço-temporais mais livres, 

adaptação a ritmos diferenciados por parte dos estudantes, 

adquirir novos contatos com pessoas que tenham interesses 

semelhantes, mesmo que estejam fisicamente ou 

culturalmente distantes e, por fim, uma maior liberdade de 

expressão a distância [15]. 

Segundo [11] a independência de tempo e lugar 

favorece a aprendizagem. Isto se dá, pois, devido às atuais 

necessidades de locomoção, o ritmo e horário diferenciado de 

trabalho das pessoas, além da intensa e crescente necessidade 

de contínua capacitação, geram a necessidade da criação de 

meios que possibilitem a um estudante aprender e continuar a 

aprender em lugares e em tempos diversos, não 

necessariamente fisicamente imersos em uma instituição de 

ensino. 

Nesse contexto, são empregados os Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem (AVAs) que oferecem inúmeras 

ferramentas para realização de atividades a distância e 

interação entre estudantes e professores [16]. Estas interações 

podem ser realizadas de forma síncrona, ou seja, em tempo 

real (tais como chat e web-conferência) ou de forma 

assíncrona, ou seja, em tempo adiantado ou adiado (tais 

como: e-mail, fóruns, questionários). 

Com a evolução da computação móvel e, sabendo 

que os dispositivos móveis atuais estão agregando cada dia 

mais funcionalidades, tem surgido a necessidade do uso de 

dispositivos móveis para EaD. Neste ambiente surge o m-

Learning [10] que compreende a utilização de dispositivos 

pequenos que possuam algum potencial computacional e que 

tenha total mobilidade de transporte do mesmo. Com estas 

características encontramos aparelhos como: palms, PDAs, 

tablets e celulares em geral. O m-Learning passa a 

possibilitar que, de um modo mais amplo, os estudantes 

venham a acessar os conteúdos pedagógicos e interagir com 

os professores e colegas em qualquer hora e lugar [11]. As 

aplicações de m-Learning no Brasil ainda são muito escassas, 

sendo adotadas de forma ainda experimental no meio 

acadêmico [10]. Isto ocorre devido a uma inicial resistência a 

este conceito, tendo em vista que este demanda uma forte 

quebra de paradigmas, já que o aprendizado passaria a não 

ocorrer em um lugar fixo ou formal [17]. Com o m-Learning 

o ambiente de aprendizado passa a ir até o estudante e não o 

contrário. 

 

3 Metodologia 
A proposta da pesquisa era a criação de uma ferramenta para 

m-Learning que seria aplicada a estudantes da EaD do IFPE 

e, através de observação e análise seriam relatados resultados 

e potencialidades do uso desta tecnologia para o IFPE. Desse 

modo, a pesquisa seguiu-se através da metodologia relatada 

abaixo. 

Inicialmente foi realizado um levantamento sobre 

as áreas e aplicações de m-Learning, quais são as suas 

potencialidades, quais as pesquisas mais recentes na área, 

quais as dificuldades encontradas em sua produção e 

disseminação. Em seguida, foram estudadas ferramentas que, 

dentro do contexto da educação a distância do IFPE, 

poderiam ser criadas e desenvolvidas para viabilizar o 

processo de ensino aprendizagem via aparelhos celulares. 

Devido à expertise dos envolvidos na pesquisa, foram 

focados inicialmente apenas aparelhos celulares com o 

sistema operacional Android [18]. 

Desse modo, foi elegida uma disciplina para ser 

aplicada ao estudo de caso proposto. A disciplina escolhida 

foi a disciplina de Fundamentos de Redes de Computadores 

do curso Técnico em Informática para Internet na 

Modalidade EaD do IFPE, ministrada pelo Prof. Thiago 

Viana. 

Após a escolha da disciplina, iniciou-se a 

modelagem da ferramenta proposta. Após várias reuniões 

realizadas no Grupo de Pesquisa em Engenharia de Software 

Aplicada a Educação, definiu-se que a ferramenta a ser 

desenvolvida seria um aplicativo para Android que permitiria 

ao estudante a prática de exercícios relacionados à disciplina 

de Fundamentos de Redes de Computadores. Assim sendo, a 

ferramenta foi modelada, documentada e estruturada para que 

fosse desenvolvida. De posse dos modelos da ferramenta a 

criação da mesma foi iniciada. 

Para trabalhar na criação da ferramenta, contou-se 

com três estudantes bolsistas de iniciação científica do IFPE, 

todos orientados pelo Prof. Thiago Viana. Durante o 

desenvolvimento da ferramenta, foi utilizada a metodologia 

Extreme Programming [20] para facilitar a disseminação de 

conhecimentos entre os integrantes da equipe e para acelerar 
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o processo de desenvolvimento de cada pedaço da ferramenta 

como um todo. Para que o desenvolvimento fosse realizado 

com maior organização e eficiência, foram elaborados testes 

de módulos, para avaliar cada módulo da ferramenta em 

separado. Os módulos desenvolvidos e testados passaram por 

uma análise de qualidade de interação humano-computador 

para que a sua usabilidade fosse definida dentro de melhores 

padrões de qualidade. 

Desse modo, foi criada a ferramenta denominada 

Planeja para Passar. Tal ferramenta foi registrada em 

conformidade com a legislação brasileira, junto ao INPI 

(Instituto Nacional da Produção Industrial) com a titularidade 

do IFPE. 

Após a ferramenta ter sido criada, testada  e 

registrada, a mesma foi utilizada para apoiar o Prof. Thiago 

Viana em sua disciplina de Fundamentos de Redes de 

Computadores, esta disciplina foi aplicada em conjunto com 

a ferramenta Moodle [21]. Desse modo, durante a realização 

da referida disciplina os estudantes lançaram mão de fazer 

uso da ferramenta desenvolvida. A disciplina foi aplicada 

com um grupo de doze estudantes em um período de um mês 

e, a cada semana os estudantes eram convidados a relatar 

suas experiências no uso da ferramenta e sua compreensão 

sobre as vantagens, desvantagens e potencialidades da 

mesma. Por fim, os relatos semanais dos estudantes foram 

compilados e estão discutidos na seção de Análise dos 

Resultados deste artigo. 

 

4 Análise dos Resultados 
Após a criação da ferramenta para realização de exercícios 

práticos na área de Fundamentos de Redes de Computadores, 

uma pequena disciplina de um mês foi conduzida e a 

ferramenta foi aplicada para a resolução dos exercícios por 

parte dos estudantes e avaliação da aprendizagem por parte 

do professor. A cada semana os estudantes eram convidados 

a relatar suas visões sobre as vantagens, desvantagens e 

potencialidades da ferramenta em um fórum dentro do 

Moodle e, em seguida, os demais estudantes deveriam 

informar se concordavam ou não com os comentários dos 

colegas de disciplina. 

Conforme é possível observar, a Tabela 1 

demonstra uma análise sobre os itens de vantagens citados 

pelos estudantes na ferramenta. Foram colocados os 

comentários com maior número de participação dos 

estudantes em cada semana. Nesta tabela pode-se ver o 

comentário realizado pelo estudante, em qual semana foi 

realizado o comentário e a porcentagem de estudantes que 

concordaram com o comentário realizado. 

Sobre as vantagens, foi possível observar que 92% 

dos estudantes concordaram que a ferramenta pôde auxiliar 

na compreensão dos assuntos da disciplina na semana, do 

mesmo modo que 75% dos estudantes concordaram que, ao 

final da disciplina, a mesma ajudou em seu melhor 

aproveitamento. Também é possível observar que o fato da 

ferramenta poder ser utilizada em qualquer lugar e de não 

depender de internet foram bem observadas pelos estudantes. 

Esses fatores muitas vezes limitam o estudante da EaD, o 

qual depende constantemente de estar em um ambiente com 

internet e, em várias cidades do interior do Brasil a internet é 

muito precária. Além disso, quando vamos para as regiões 

metropolitanas, há ainda o alto tempo gasto em 

engarrafamentos, no qual é bastante comum se observar 

pessoas estudando, através de livros em conduções públicas 

para aproveitar o tempo. A aplicação de ferramentas de m-

learning permitem que um estudante EaD possa praticar 

exercícios, assistir vídeo-aulas e muito mais em ambientes 

similares que o acompanham onde estes estiverem. 

 

Tabela 1. Análise de percepção sobre vantagens da 
ferramenta 

 
 

Semana 

Comentários dos 
estudantes sobre as 

vantagens da ferramenta 

% de 
estudantes que 
concordaram 

1 “...me ajudou na 
compreensão dos assuntos da 

semana...” 

92% 

1 “...me ajudou a estudar por 
poder ser utilizada em 
qualquer lugar do meu 

celular...” 

100% 

2 “...o modulo de avisos me 
ajudou a não esquecer de 
realizar os exercícios...” 

84% 

2 “...pude realizar os 
exercícios mesmo sem ter 

internet em casa...” 

75% 

3 “...pude praticar melhor os 
exercícios, de um modo 

diferente...” 

50% 

4 “...me ajudou a melhor 
compreender a disciplina...” 

75% 

 
Na Tabela 2 está demonstrada uma análise sobre os 

itens de desvantagens citados pelos estudantes na ferramenta. 

Foram colocados os comentários com maior número de 

participação dos estudantes em cada semana. Nesta tabela 

pode-se ver o comentário realizado pelo estudante, em qual 

semana foi realizado o comentário e a porcentagem de 

estudantes que concordaram com o comentário realizado. 

Pode-se observar que os comentários de 

desvantagens realizados pelos estudantes foram mais 

diretamente ligados à tecnologia. Foi visto que alguns 

estudantes não puderam ou demoraram a usufruir-se da 

ferramenta por não possuírem dispositivos celulares com 

Android. Além disso, foram criticados alguns itens de 

melhoria para a ferramenta. Entre estes, foi citada a 

necessidade de integrar a ferramenta com o Moodle, a 

possibilidade do estudante receber um feedback do professor 

e a possibilidade da ferramenta corrigir exercícios 

dissertativos, pois a mesma apenas apresentava correção de 

exercícios objetivos. 

Na Tabela 3 está demonstrada uma análise sobre os 

itens de potencialidades citados pelos estudantes na 

ferramenta. Foram colocados os comentários com maior 

número de participação dos estudantes em cada semana. 

Nesta tabela pode-se ver o comentário realizado pelo 

estudante, em qual semana foi realizado o comentário e a 

porcentagem de estudantes que concordaram com o 

comentário realizado. 

 

Tabela 2. Análise de percepção sobre desvantagens da 
ferramenta 

 
 

Semana 

Comentários dos estudantes 
sobre as desvantagens da 

ferramenta 

 
% de 

estudantes que 
concordaram 

1 “...apenas funciona em 
Android...” 

41% 

1 “...não apresenta a interação 
com o Moodle...” 

84% 

2 “...não apresenta a interação com 
o Professor...” 

41% 

3 “...alguns tipos de exercícios não 
podem ser corrigidos (questões 

abertas)...” 

58% 

 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

767 

 

Pode- se observar que, novamente foram relatados 

os itens relativos à mobilidade advinda do m-learning 

(“...pode ser usada em qualquer lugar e qualquer hora...”, 

“...não depende de internet...”, “...não depende de estar 

conectado...”). Ainda como importante observação para 

melhoria e ao mesmo tempo para potencializar a ferramenta, 

os estudantes citaram a realização da integração de 

ferramentas como esta ao Moodle para EaD. Tal 

possibilidade já está sendo estudada e é fruto de novas 

pesquisas que estão sendo conduzidas por outros estudantes 

bolsistas de iniciação cientifica. 

 

Tabela 3. Análise de percepção sobre potencialidades 
na tecnologia abordada 

 
 

Semana 

Comentários dos 
estudantes sobre as 

desvantagens da 
ferramenta 

 
% de estudantes 

que 
concordaram 

1 “...pode ser usada em 
qualquer lugar e qualquer 

hora...” 

84% 

2 “...não depende de 
internet....” 

92% 

3 “...se funcionar para 
Windows Phone e iPhone 

será muito bom...” 

75% 

4 “...se for integrada ao 
Moodle ajudará muito...” 

100% 

 

5 Considerações Finais 
Após a análise da potencialidade do m-learning e suas 

aplicações para disciplinas de cursos de educação a distância 

no IFPE, foi iniciada a criação de uma ferramenta para 

resolução de exercícios para temas na área de Redes de 

Computadores. Esta ferramenta foi desenvolvida e aplicada 

em uma disciplina relativa ao assunto no curso Técnico em 

Informática para Internet na Modalidade EaD no IFPE. 

Durante a disciplina dados foram coletados através de 

comentários dos estudantes que cursaram a disciplina e 

utilizaram a ferramenta. 

 

Foi possível observar que ferramentas com m-learning são 

capazes de auxiliar no aprendizado dos estudantes e que a 

grande vantagem advinda da mobilidade dos dispositivos 

móveis é uma grande potencialidade para a proposta da 

educação a distância no Brasil. Isto devido à grande rede de 

telefonia móvel que já atinge 99,99% do territorial nacional, 

diferentemente da rede de internet convencional que, além de 

não atingir várias cidades ainda é precária em várias outras 

cidades. Também foi possível compreender a necessidade de 

integrar a referida ferramenta ao atual Moodle do IFPE e 

desenvolver as melhorias citadas pelos estudantes durante a 

pesquisa, de modo a novamente conduzir pesquisas similares 

para, otimizando a ferramenta, encontrar mais relatos sobre 

vantagens, desvantagens e potencialidades. 

Desse modo, concluí- se que pesquisas e aplicações 

de m-learning devem ser conduzidas para se atingir novas 

metas, objetivos e aprimorar a cada dia mais esta modalidade 

de educação tão crescente nos dias atuais. 
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ABSTRACT 
This work consists of reflection on the benefits and challenges 

that mobile digital media can bring/represent in education. In it, 

teachers from three public high schools, on the National System 

of Education of Mozambique, have their testimonials analyzed on 

the use of mobile as an educational support tool among its 

students. The contributions of research partners were analyzed 

from an ethical act paradigm of Mikhail Bakhtin and Survey 

method, featuring a qualitative approach. The results allowed us 

to understand the importance of using available digital 

technologies, including mobile, to facilitate learning, planning its 

use attached to a pedagogical design and methodological proposal 

that guide its use and reflection of the implications in specific 

contexts. Was also identified/reinforced the need to study and 

dissemination of legislation on the use of mobile phones and other 

technological tools in teaching and learning contexts in 

Mozambican public schools. 

RESUMO 
Este trabalho consiste na reflexão sobre os benefícios e desafios 

que as mídias digitais móveis podem trazer/representar para a 

educação. Nele, são analisados depoimentos de professores, de 

três escolas públicas do ensino médio, do Sistema Nacional de 

Educação de Moçambique, relativamente à utilização do celular 

como ferramenta de apoio pedagógico junto aos seus alunos. As 

contribuições dos parceiros de pesquisa foram analisadas sob o 

paradigma do ato ético de Mikhail Bakhtin e o método Survey, 

caracterizando uma abordagem qualitativa. Os resultados obtidos 

permitiram compreender a importância da utilização das 

tecnologias digitais disponíveis, incluindo o celular, para 

viabilizar a aprendizagem, planejando o seu uso articulado ao 

projeto pedagógico e a proposta metodológica que orientam a sua 

utilização e reflexão das implicações em contextos específicos. 

Foi também identificada/reforçada a necessidade de estudo e 

divulgação da legislação sobre o uso do celular e outras 

ferramentas tecnológicas em contextos de ensino aprendizagem 

nas escolas públicas moçambicanas. 
 

Categories and Subject Descriptors 

K.3.1 [Computers and Education]: Computers Uses in 

Education Language Constructs and Features – Collaborative 

Learning, Distance Learning. 

General Terms 

Management, Design, Experimentation, Human Factors. 
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1. INTRODUÇÃO  
O advento e a rápida disseminação da tecnologia digital a partir 

das últimas décadas do século XX tem trazido implicações na 

forma como as sociedades se organizam, os alunos de hoje 

convivem com experiências novas que levam a rupturas ou 

discontinuidades em relação aos seus congéneros do passado. Eles 

“passam a maior parte do tempo da sua vida rodeados e utilizando 

computadores, telefones celulares, jogos de vídeo, dispositivos de 

música electrónica e digital (MP3, MP4, iPod), câmeras de vídeo, 

entre outros artefatos e ferramentas da Era Digital” [18]. Para 

[19], os meios de comunicação integraram e interagem de forma 

definitiva com a sociedade, e cada vez mais articulam as 

mediações deste diálogo com a escola, o que acabou incidindo na 

maneira em que se imbricam as áreas de educação e comunicação. 

De facto, a escola actual não está alheia a esta conjuntura socio-

económica e tecnológica, estando a vivenciar momentos de 

aumento constante na construção e busca de soluções de ensino-

aprendizagem que tirem proveito dos recursos de aprendizagem 

disponíbilizados na web e demais artefatos da tecnologia digital e 

da Internet. Em alguns casos e, segundo [13], a escola parece um 

“desmancha-prazeres”, quando, tudo o que os alunos adoram, a 

escola detesta, questiona ou modifica. [13] propõe que os 

professores (a escola) e os pais devem valorizar o que é valorizado 

pelos alunos, promovendo “usos democráticos, mais progressistas 

e participativos das tecnologias,” que contribuem como 

plataforma de articulação do que é produzido nos diferentes  

espaços educativos e a aprendizagem dos alunos.  

No que tange o celular, professores entusiastas tem promovido o 

seu uso com os alunos para vincular a sua aprendizagem, através 

do debate de questões relacionadas às matérias escolares, à 

resolução de exercícios,... [19] estuda as potencialidades 

pedagógicas de aplicações que permitem interações entre pessoas, 

conteúdos e equipamentos usando dispositivos móveis (tablets e 

smartphones); [10] estudam as possibilidades que a plataforma 

Fábrica de Aplicativos para celulares oferece para uma 

aprendizagem móvel focada no desenvolvimento das 

aprendizagens escolares e sua contribuição para a criação de 

repositories educacionais on-line destes aplicativos. 
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Em Moçambique a utilização das tecnologias digitais e da Internet 

para a educação foi viabilizada por meio de várias iniciativas: 1) 

“Internet para as Escolas” (1998-2001), 2) SchoolNet 

Mozambique (2002), 3) NEPAD eSchools Mz (2003), 4) 

MoRENet (2006), 5) One Laptop per Child (2010) e Plano 

Tecnológico da Educação (2011). Apesar dos avanços alcançados 

por meio destas iniciativas, a referência e mesmo utilização das 

mídias digitais móveis é ainda incipiente. Todavia o uso do 

celular no ambiente escolar moçambicano tem provocado reações 

bipolares, alguns considerando o celular como um aliado à 

aprendizagem dos alunos e outros achando que o celular atrapalha 

o ensino-aprendizagem. Esta situação é, provavelmente, 

influenciada pela aparente fraca divulgação da regulamentação 

específica sobre o uso do celular na escola, aliada à falta de 

incentivos para que alunos e professores equacionem o uso 

sustentável desta ferramenta em prol da educação/aprendizagem.  

Assim, o presente trabalho tem a pretensão de propor uma 

reflexão sobre os benefícios e desafios que as mídias digitais 

móveis, com destaque para o celular, podem trazer/representar 

para a educação. O estudo é sustentado pelos depoimentos de 

professores, de três escolas públicas do ensino médio, do Sistema 

Nacional de Educação de Moçambique, relativamente utilização 

do celular como ferramenta de apoio pedagógico junto aos seus 

alunos. O estudo revela-se importante na medida em que contribui 

com subsídios para o movimento global de aprendizagem móvel 

(m_Learning ou Mobile Learning). 

 

2. TECNOLOGIAS NA ESCOLAR 
No campo educacional, ao longo da história, registra-se a 

utilização das seguintes tecnologias: linguagem, recursos da 

oralidade, quadro, giz, livro didático, lápis, borracha, instituição 

escola, rádio, televisão, retroprojetor, vídeo, computador, telefone 

celular e tablet, Internet (aplicações da web, textos e atividades 

online, portais de conteúdo geral), plataformas eletrónicas de 

ensino-aprendizagem.  

Para [16]: “Os recursos tecnológicos melhoram o interesse e a 

motivação dos alunos, facilitando e qualificando o desempenho 

académico e escolar, da mesma forma que, enaltece[m] a imagem 

pública da instituição”. Neste momento existe uma variedade 

ampla de ferramentas que os professores e os alunos podem usar e 

que tem a vantagem de serem gratuitas e de fácil edição e 

publicação online. As Tecnologias de Informação e Comunicação 

enraizaram a cultura digital na sociedade a tal ponto que, mesmo 

que a aceitemos, rejeitemos ou combatamos, ela nos irá 

incomodar de forma involuntária.  

Refletir sobre o uso das TIC na Escola, em nível metodológico e 

didático, tem implicações no pensar e fazer pedagógico (do 

professor, do aluno e da instituição escolar), representa uma 

mudança de paradigma de “tecnologias Na Educação” para 

“tecnologias PARA a Educação” [3]; é, portanto, um exercício de 

ressignificar a utilização dos recursos digitais em contexto 

educacional. As TIC Na Educação representam um aprendizado 

massivo e cingente ao aprendizado das técnicas, contribuindo para 

que ocorram  mudanças de ordem material. Mudanças qualitativas 

no aprendizado dos alunos não estão apenas na incorporação das 

tecnologias emergentes, se elas servirem para repetir os métodos 

tradicionais, concernentes a um momento em que a escola e a 

educação não se benificiavam desse impacto tecnológico.   

Pensar as TIC PARA Educação é ir além do que a tecnologia se 

propõe a fazer a priori, é fazer o uso dela para reinventar a Escola 

e outros modos de pensar e fazer pedagógico pelo exercício 

crítico-reflexivo assente numa comunicação ético-dialógica. A 

tecnologia é o meio pelo qual um fim pode se realizar: o de 

relações e interações entre as pessoas que levem à sua 

aprendizagem transformadora. 

Acredita-se que a telemática, assim como outras modalidades 

tecnológicas, não tem valor em si, mas depende das propostas de 

trabalho em que se insere. E, reciprocamente, o desenvolvimento 

de uma proposta teórico-metodológica precisa pensar a sua prática 

embutida no suporte tecnológico no qual se inscreve. [1] 

Visualizar o uso do celular como aliado na escola passa 

necessariamente por inventar/equacionar uma proposta 

pedagógica (teórico-metodológica) que dialogue com o contexto 

escolar específico. Trata-se de um ato ético, de escutar 

responsavelmente os envolvidos acolhendo as suas contribuições 

e acomodar aquelas que se revelem potencialmente inovadoras, 

que garantam a participação ativa do aluno nas experiências que 

conduzem a sua aprendizagem. 

  

3. O CELULAR NA ESCOLA 
MOÇAMBICANA 

Relativamente à tecnologia digital no ambiente escolar 

moçambicano, várias normalizações incentivam o seu uso nos 

seguintes termos: 

a) MCT – Ministério de Ciência e Tecnologia, um dos objetivos 

da Política de Tecnologias da Informação e Comunicação da 

República de Moçambique é “promover o acesso universal à 

informação a todos os cidadãos, a fim de melhorar o seu nível 

e desempenho na educação, ciência e tecnologia, saúde, 

cultura, entretenimento e em suas atividades em geral” [9]. 

b) CIUEM – Centro de Informática da Universidade Eduardo 

Mondlane. Relatório sobre a Inclusão Digital em Moçambique 

informa – 1) “Dar atenção especial ao sector de educação, 

para garantir o surgimento de novas gerações que dominem e 

assumam as ferramentas TIC, e a corpo de quadros 

técnicoprofissionais que garantirão a consolidação e 

evolução da sociedade de informação”; 2) “Assegurar o 

acesso dos cidadãos aos benefícios do saber mundial”. [8] 

c) MINED – Ministério da Educação. Plano Tecnológico da 

Educação em Moçambique informa – 1) “Alavancar o sistema 

de ensino através da introdução de tecnologia e do acesso à 

internet”; 2) “os alunos são os destinatários e motores da 

mudança, a chave para o sucesso do Plano Tecnológico da 

Educação” [12]. 

Várias ações tiveram lugar para que o uso das TIC na educação 

em Moçambique se tornasse uma realidade, particularmente nas 

escolas do ensino público, nos níveis secundário e médio. Essas 

ações incluem:  a) capacitação de professores e gestores das TIC 

para o sistema educacional moçambicano; b) desenvolvimento de 

ambientes digitais para a aprendizagem e gestão administrativa e 

financeira da educação; c) estudos sobre a introdução e 

implementação das TIC na educação; d) avaliação do impacto da 

implementação das TIC no sector educacional moçambicano.  

Contudo, dada a diversidade do país – caracterizada pelas 

diferenças sociais associadas ao processo de reconstrução pós-

guerra, com repercursão nas infra-estruturas, como vias de acesso 

e eletrificação, agravando-se mais nas escolas do interior, em 
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distritos mais afastados das capitais das províncias – os desafios 

são enormes em matéria de instalação e manutenção dos recursos 

para a plena utilização da TIC na educação. A avaliação do [11] 

aponta alguns desses desafios. 

“A avaliação do PEEC1 notou que, embora se verifiquem 

progressos no uso de TICs como um instrumento de apoio à 

gestão ao nível do Ministério, das DPECs2 e até mesmo em alguns 

distritos já electrificados, a sua integração no currículo como meio 

do ensino e de comunicação é ainda limitada.” (...) “As maiores 

dificuldades relacionam-se com a disponibilidade de infra-

estruturas adequadas, a falta de manutenção dos computadores e 

insuficiência de verbas para manter operacionais as salas de 

informática” [11]. 

Parte da solução para este problema pode ser a contribuição dos 

alunos e dos professores por via da utilização das suas mídias 

digitais móveis. Para as atividades em que fosse necessária a 

Internet, a escola podia negociar com os interessados a co-

participação nas despesas sem prejuizo para os alunos. Desta 

forma o celular configura-se como aliado da escola e a serviço da 

aprendizagem dos alunos. 

A grande maioria da população estudantil moçambicana (tendo 

como base os grupos parceiros da presente pesquisa) têm acesso 

às TIC com recurso aos aparelhos celular do tipo smartphone3. 

Com base em [7] apresentamos uma diferenciação do telefone 

celular comum relativamente ao smartphone nos seguintes termos. 

O aparelho celular é  um telefone portátil dotado de capacidade 

para fazer ligações (chamadas) e enviar mensagens via SMS e 

Bluetooth. Alguns modelos são capazes de acessar a internet. Já 

os smartphones representam uma evolução dos telefones celulares 

comuns. Smartphone é um telemóvel com funcionalidades 

avançadas, possuindo telas maiores e sensíveis ao toque (touch), 

sistema operacional complexo (Android, iOS, Windows Phone).  

No contexto moçambicano, o uso de telefone celular em sala de 

aula, no ambiente escolar, é proibido por “Lei”, especialmente 

durante a realização de provas [11]. Doravante, alunos e 

professores entusiastas usam-no para preparar as suas aulas 

(realizar pesquisas na rede) e vincular conteúdos de 

aprendizagem, bem como para a gestão do processo de ensino-

aprendizagem.  

Em entrevista com o diretor da Escola A (escola pública que 

leciona os níveis secundário e médio e é referência em 

equipamentos de TIC) sobre o uso das TIC para a educação, o 

nosso interlocutor afirmou que “os alunos já são tecnólogos, cabe 

ao professor acompanhar esta dinâmica”, e mencionou exemplos 

de dois professores (adiante designados por A e B) que, de forma 

voluntária, utilizaram o Whatsapp e Facebook para vincular 

conteúdos de aprendizagem.  

O Professor A usou o aplicativo Whatsapp com 40 alunos (de uma 

turma de 70) de 17 e 18 anos de idade, na Disciplina de Química. 

O Whatsapp foi usado para visualizar vídeos e imagens sobre 

substância pura e substância composta, classificação de misturas e 

métodos de separação de misturas. Já o Professor B usou o 

Facebook com 50 alunos (de uma turma de 70) de 17 e 18 anos de 

idade. Através da ferramenta de grupos fechados do facebook, 

foram disponibilizados apontadores para sites com exercícios 

relacionados aos conteúdos da Disciplina de Física tratados 

                                                                 
1 PEEC – Plano Estratégico de Educação e Cultura. 
2 DPEC – Direcção Provincial de Educação e Cultura. 

 

presencialmente, como também textos de apoio produzidos pelo 

professor para os seus alunos. 

Nos dois casos, os professores observaram que alunos utilizaram 

os seus aparelhos celulares pessoais para participar das atividades 

pedagógicas, sendo que a sua facilidade de integração deve-se ao 

fato destes aplicativos estarem presentes no cotidiano dos alunos, 

auxiliando nas suas relações com amigos e familiares. Os 

professores afirmaram que nas avaliações parciais realizadas nesse 

período os alunos tiveram um bom desempenho escolar e  

lamentaram não terem continuado com a experiência por tempo 

prolongado devido a sua não planificação, aliada à existência de 

uma norma que proibe o porte do telefone celular na sala de aulas. 

O enunciado da Lei coloca em tensionamento dois mundos, o da 

prática cotidiana dos alunos e dos professores no que toca ao 

acesso e partilha da informação, e o mundo da gestão educacional 

e das produções escolar. 

Alguns alunos contactados (20, dos professores A e B ) 

consideraram tratar-se de uma experiência não nova nas suas 

vidas, mas que constitui novidade no contexto de aprendizagem 

envolvendo o professor e sugeriram que os professores de outras 

disciplinas pudessem adoptar essa estratégia. Outros sim, segundo 

os alunos entrevistados, a experiência não só serviu para estudar, 

mas também passaram a conhecer um pouco mais um do outro, 

através das relações de empatia que se iniciaram nesse ambiente 

virtual e se desenvolveram aí e fora dele. 

A utilização destes aplicativos pelos professores com os seus 

alunos em contexto de aprendizagem escolar possibilitou o acesso 

a um volume maior de informações o qual não seria possível em 

sala de aula convencional, promoveu  o debate das dúvidas dos 

alunos através da comunicação instantânea individual e no grupo 

de bate-papo, favoreceu a socialização dos alunos e proporcionou 

um aumento significativo das suas aprendizagens cognitivas, 

técnicas e éticas. Aqui o uso do celular em contexto escolar se 

revelou um aliado da aprendizagem. 

 Já o Professor C apresenta uma visão e apreciação diferentes das 

dos seus colegas anteriores, no que concerne à utilização do 

celular no ambiente escolar, em sua opinião o celular é o vilão do 

déficit de atenção dos alunos e do seu fraco desempenho 

pedagógico.  

“Reconheço que o aparelho celular é uma excelente ferramenta 

enquanto recurso didático, considerando que a maioria das escolas 

públicas não tem acesso a internet e as salas de informática 

funcionam em condições precárias4. O problema é que há uma 

falta de limites por parte dos nossos alunos (adolescentes e 

jovens). Sou contrário ao uso de celular em sala de aula. O 

sistema critica o professor pelo baixo aproveitamento pedagógico 

dos alunos, mas enquanto voce explica a 70, 80 alunos, eles estão 

na sala se divertindo nas redes sociais e trocando mensagens com 

seus amigos e familiares. Acho que você nunca sentiu isso na 

pele.” (informação verbal, Professor C) 

Estas experiências dos professores A e B junto com os seus alunos 

apontam para uma ética dialógica produzindo sentidos (afecções e 

percepções)  que puderam fazer-se ecoar nas relações dos alunos 

entre si, com o professor e nos demais contextos das suas vidas. 

Como refere [2], “os sentidos se produzem enquanto efeitos de 

um contexto vivencial, regido por uma ética das relações e uma 

                                                                 
4 Conforme já referido, note-se que o celular poderia cobrir a lacuna da 

falta de Internet para os computadores na escola. 
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estética da existência”. Trata-se de relações dialógicas porque as 

interações nestes espaços de aprendizagem implicam uma ética de 

escuta responsável do outro e da alternância dos sujeitos 

discursivos, do respeito e acolhimento dos enunciados que se 

produzem nesse contexto. 

Por outro lado, estas experiências vem atestar alguns dos 

requisitos fundamentais e mais procurados no trabalho coletivo, a 

colaboração e a escuta ativa compondo fluxos dialógicos, 

representando um exercício ético-político e de produção de 

sentidos para todos os intervenientes, quer pela assunção das 

responsabilidades pelas suas respostas, quer pela tomada efetiva 

de suas posições face aos debates nesses ambientes (Whatsapp e 

Facebook). 

O pronunciamento do Professor C pode representar o 

posicionamento de muitos profissionais da educação que, mesmo 

reconhecendo/acreditando no potencial das tecnologias, incluindo 

o celular, carecem de incentivos para a sua utilização.  

 

4. O CELULAR É VILÃO OU ALIADO DA 
APRENDIZAGEM EM AMBIENTE 
ESCOLAR?  

Considerando a disseminação/popularidade do celular entre a 

população estudantil no ensino secundário e médio (adolescentes 

e jovens), sua acessibilidade relativa (principalmente, comparada 

ao computador) e o seu potencial contributo para a comunicação e 

comunicação didático-pedagógica, cabe uma discussão, uma vez 

que uma tecnologia causa reação mesmo que involuntária, 

inclusive pela negatividade, quando de sua proibição no contexto 

escolar em dado momento como fenómeno singular e absoluto. 

Ora, entendemos que os resultados das exeriências citadas pelo 

Diretor da Escola A e pelos Professores A e B são encorajadores e 

desafiam-nos a repensar as políticas do uso de celular em 

contextos de ensino-aprendizegem, considerando que, atualmente, 

é proibido o seu uso, embora de forma dúbia e lacunosa. Será o 

teor dessa lei ético do ponto de vista de respeito ao direito de 

aprender pelos alunos? Estarão os mecanismos de sua 

implementação respeitando as esferas privadas dos alunos? Essa 

lei a quem beneficia?  

A Lei específica sobre o uso do celular nos espaços escolares, não 

se encontra disponível ao público (em bibliotecas e secretarias da 

educação em Moçambique). Alguns diretores de escola e gestores 

de educação consultados sobre o assunto afirmaram que estavam 

cientes de um projeto de lei nesse sentido, mas que não possuíam 

a cópia do documento em seu poder. Todos esses gestores 

reconheceram a existência de um ou dois dispositivos que 

regulamentam o uso do celular nomeadamente: 1)  Regulamento 

Geral de Avaliação do Ensino Primário, Ensino Secundário 

Geral e Alfabetização e Educação de Adultos que, proíbe o uso de 

telefones celulares em momentos de avaliação (Art. 825 e Art. 

                                                                 

5 Artigo 82. Número 2. Não são permitidos na sala de Exame/Avaliações 

Finais, cadernos, telefones celulares, calculadoras ou outros dispositivos 

com capacidade de memorização bem como objectos que constituam 

material de estudo ou outros materiais estranhos à realização da prova de 

exame.  

836), 2) Regulamento de Organização do Processo de Exames 

(ROPE).  

Do levantamento feito junto às bibliotecas e direções pedagógicas 

de quatro escolas (duas na capital do país e duas dos distritos de 

Boane e Milene) não foi encontrada a documentação aludida 

anteriormente e, sim somente a regulamentação interna das 

escolas sobre o uso de telefone celular e de outros equipamentos 

electrônicos digitais móveis, delegando a responsabilidade às 

escolas, no âmbito das normalizações internas. A seguir 

apresentamos extratos do texto referente às galas de proibições 

sobre o uso do celular e afins nas escolas A e B.  

Na Escola Secundária A – “Ao aluno não é permitido: 

1. Usar gorros, chapéus, bonés de cabeça, óculos escuros, 

auriculares, lenços e tissagens extragavantes dentro do recinto 

escolar. 

13. Utilizar o telefone na sala de aulas.” [20] 

 

Na Escola Secundária B – “Ao aluno não é permitido: 

13. Uso de telemóveis na sala de aulas. 

14. Manter telemóveis e fones ligados durante as horas de 

atividades. 

16. Saídas de salas de aula para atender telemóveis ou outros 

assuntos.” [21] 

Sobre as sanções pelo cometimento dessas infrações, nada existe 

especificando claramente sobre o celular, cabendo, em princípio, 

as medidas gerais que vão desde a repreensão oral feita pelo 

professor, pelos membros da Direção da Escola com registro no 

Processo Individual do Aluno, à suspensão do aluno nas 

atividades escolares de 1 a 5 dias. No entanto, alunos da Escola C 

relataram episódios de colegas seus, responsáveis em suas 

estruturas familiares, que viram os seus aparelhos celulares 

confiscados, extraviados e destruídos frente ao seu olhar 

impotente, devido a uma troca de correspondência pelo celular, na 

escola e na sala de aula.  

Uma análise mais profunda das experimentações dos professores 

da Escola A mostra que os debates fluem nestes ambientes 

(Whatsapp e Facebook) porém, devido à natureza afetiva do 

encontro presencial (físico) dos alunos entre si e do professor com 

os seus alunos, a tentação de continuar com as discussões pelo 

celular no ambiente escolar gera dilemas éticos, envolvendo 

questões relacionadas com a observância da norma (não usar o 

celular na escola) e conflitando com a responsabilidade dos 

intervenientes pelos seus enunciados, que entendemos como ato 

ético com base em Bakhtin. Esse ato ético se “expressa como a 

relação do dever para com a realidade” [6], um dever que não é de 

imposição, mas de implicação, que obriga o enunciador 

(aluno/professor) e o remete a uma atividade que exprime uma 

ação responsiva, que o enunciador sozinho, “e nenhum outro no 

[seu] lugar, [deve] responsavelmente fazer, de maneira não 

formal” [5].  

Ainda sobre o ato ético: “(...) cada um dos meus pensamentos, 

com o seu conteúdo, é um ato singular responsável meu, é um dos 

atos de que se compõe a minha vida singular inteira como agir 

ininterrupto, porque a vida inteira na sua totalidade pode ser 

considerada como uma espécie de ato complexo: eu ajo com toda 

                                                                 
6 Artigo 83. Número 8. Os professores/educadores vigilantes não devem 

ser portadores do telefone celular no decorrer dos Exames/Avaliações 

Finais.  
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a minha vida, e cada ato singular e cada experiência que vivo são 

um momento do meu viver-agir.” [5] 

Entendido o ato ético como um agir responsavelmente, atentando 

ao outro pela escuta,  assegurando-lhe o direito de resposta e ao 

mesmo tempo produzindo enunciados/posicionamentos 

responsíveis, alunos e professores que vivenciaram as 

experiências do uso do celular em contexto escolar viram-se 

limitados (em função da proibição do uso do celular na escolar) 

em dar andamento às indagações que os aflingiram e que tiveram 

origem naquele espaço telemático propiciado pelo uso do celular  

no ambiente escolar.  

“A escola é um lugar onde há múltiplas possibilidades de 

experiência, pois todos os dias interagimos com uma diversidade 

de sujeitos (alunos, professores, funcionários, famílias, etc.), com 

suas histórias de vida e particularidades, e cada uma dessas vidas 

nos afeta de uma forma diferente, algumas com mais e outras com 

menos intensidade.” [17] 

O ambiente escolar torna-se num espaço coletivo que dá vida a 

esses encontros, proporcionando aprendizagens de valores através 

de experimentações éticas resultantes das relações que se 

estabelecem nesse coletivo. Essas experiências abrem à 

autonomia, e mesmo à criação, do aluno, impelindo-o à produção 

de sentidos despoletados a partir dos tensionamentos gerados nas 

atividades coletivas e colaborativas de aprendizagem. Como refere 

Moran, “aprender é passar da incerteza a uma certeza provisória 

que dá lugar a novas descobertas e a novas sínteses” [14]. 

 

5. POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS DO 
CELELULAR NA ESCOLA 

Podemos notar a existência da proibição do uso do celular no 

contexto escolar moçambicano, vinculada aos regulamentos 

internos escolares e também aos documentos ministeriais 

(Regulamento Geral de Avaliação do Ensino Primário, Ensino 

Secundário Geral e Alfabetização e Educação de Adultos e o 

Regulamento de Organização do Processo de Exames).  

Diante dessa realidade como tirar proveito do contributo advindo 

do uso do celular em prol da educação no contexto escolar, em 

sala de aula e, particularmente quando existem professores, alunos 

e uma direção escolar permeáveis ao seu uso? 

Quando o Direito à Educação caminha de encontro ao Direito à 

Aprendizagem!... Como garantir que o uso do celular não cause 

constrangimentos aos alunos e direção escolar, ao mesmo tempo 

em que se salvaguarda o direito dos alunos à aprendizagem por 

meio da utilização dos recursos tecnológicos disponíveis?  

O recurso a uma “Proposta Pedagógica” alinhavada por um 

professor ou escola determinaria que ações específicas seriam 

desenvolvidas com o celular na sala de aulas, e fora dela, mas 

alinhadas às ações educativas, possibilitando a aprendizagem dos 

alunos, a sua socialização através do incremento nas interações de 

aprendizagem, ao mesmo tempo em que se constituiria como 

referência para outras escolas e outros professores que 

desenvolvessem novas propostas com base nessa experiência, mas 

atendendo as condições desses novos contextos. Com base em [5], 

podemos afirmar que este posicionamento configura um ato ético, 

ou uma relação ética com os sentidos que se produzem nesses 

contextos, que ampliem as possibilidades dos alunos. Com tudo, é 

importante lembrar que experiências/vivências de um contexto de 

aprendizagem podem não ser eficazes em outros contextos, se 

aplicadas como receita: cabe pensá-las tão somente como uma 

referência para os novos contextos. Cada professor e cada escola 

precisam inventar seus próprios caminhos (propondo ações que 

levem em conta as necessidades e interesses dos alunos), embora 

politicamente possam se posicionar de modo articulado 

(professores e escolas). 

Uma “Proposta Pedagógica”, visando ao aproveitamento das 

potencialidades do celular em prol da educação/aprendizagem, 

tensionando a lei que proibe o uso do celular em sala de aulas, 

seria uma subversão criadora à essa lei, um posicionamento 

politico dos seus proponentes:  as “propostas” resultantes da 

escuta aos gestores pedagógicos e aos alunos, oferecendo 

deretivas para salvaguardar os interesses/finalidades da educação, 

e para justificar uma torção à lei sem descuidar a sua 

obrigatoriedade. Não se trata do julgamento dos enunciados da 

lei, mas de sua flexibilização, da possibililidade de 

refração/ressignificação da lei através de investimentos no 

processo enunciativo da própria Lei, questionando-a, 

evidenciando o que não está contemplado na Lei – isso é uma 

in(ter)venção7, um ato que revoluciona a Lei e os atores sociais 

dessa Lei – um posicionamento ético-político. 

Portanto, um dever ético para com a aprendizagem, um ato ético e 

responsável que inclui o outro no meu agir, como um dever meu, 

advindo do “meu não-álibi no existir” como fundamento da vida, 

porque ser na vida significa agir, é não ser indiferente ao todo na 

sua singularidade [5]. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O estudo revelou que a escola precisa contemplar no seu 

planejamento a utilização das tecnologias digitais disponíveis, de 

fácil aquisição e de maior popularidade, incluindo o celular. Os 

depoimentos dos professores, dos alunos e dos gestores escolares 

evidenciaram que o celular é um bom aliado no Processo de 

Ensino Aprendizagem no contexto escolar, se forem equacionadas 

devidamente as tarefas de aprendizagem a serem desenvolvidas 

pelos alunos, individual e coletivamente.  

“Propostas Pedagógicas” (de professores isoladamente, ou de 

coletivo da escola) voltadas a esta problemática, podem 

representar uma possibilidade de viabilização de ações educativas 

que possam tirar proveito do potencial 

interacional/comunicacional do celular, aliado `a Internet e às 

redes sociais, para promover a aprendizagem de conteúdo escolar 

e dos demais aspectos da educação em geral.   

Cientes da relevância de estudos sobre a utilização da tecnologia 

para a educação e por se tratar de um campo amplo e em constante 

transformação, que pode contribuir para a minimização das 

desigualdades sócio-económicas e políticas de uma comunidade 

(escolar), acreditamos que se fazem necessárias mais pesquisas 

sobre o uso das mídias móveis na escola, como ferramenta de 

apoio pedagógico vinculada a uma proposta metodológica que 

orienta a utilização e reflexão do seu uso nos contextos escolares 

específicos, fortemente ancorada em posicionamento ético-

político dos seus agentes. 

  

7. AGRADECIMIENTOS 
CNPq (Conselho Nacional de desenvolvimento Científico e 

Tecnológico). 

                                                                 
7 Segundo [4], a  in(ter)venção consiste em intervir para inventar/criar 

algo autenticamente novo a partir de um dado contexto problemático. 
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ABSTRACT 
This paper aims to analyze the context of e-learning focused on 

the process of continuing education of university teachers. Brings 

a brief review of the literature then qualitative research - case 

study - which analyzes a virtual learning environment under the 

aspects: model and concepts; pedagogical approach, assessing the 

quality and usability. Used as empirical field the Incentive 

Program Qualification Professor of  Estacio de Sa University that 

uses distance learning in the continuing education of its faculty. 

RESUMO 
Este trabalho tem como objetivo analisar um contexto de EaD 

voltado para o processo de formação continuada de docentes 

universitários. Traz uma breve revisão da literatura seguida de 

pesquisa qualitativa - estudo de caso - onde se analisa um 

ambiente virtual de aprendizagem sob os aspectos: modelo e 

concepções; abordagem pedagógica, avaliação da qualidade e 

usabilidade. Utiliza como campo empírico o Programa de 

Incentivo à Qualificação Docente da Universidade Estácio de Sá 

que utiliza a educação à distância na formação continuada do seu 

Corpo Docente. 

Categories and Subject Descriptors 

K.3.1 [Computer Uses in Education]: Distance learning 

General Terms 

Human Factors, Design, Management 

Palavras-chave 

Educação a Distância. Formação Docente. Ensino-aprendizagem. 

Tecnologias de Informação e Comunicação. 

1. INTRODUÇÃO 

Com a ampla utilização das Tecnologias da Informação e 

Comunicação – TIC1 – e dos ambientes virtuais de aprendizagem, 

                                                                 

1 A terminologia Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), 

especificamente, envolve a aquisição, o armazenamento, o 

processamento e a distribuição da informação por meios eletrônicos e 

digitais, como rádio, televisão, telefone e computadores, entre outros. 

garante-se à sala de aula tradicional a possibilidade de ampliação 

da interação professor-aluno. As TIC impactam diretamente no 

processo de ensino-aprendizagem, alterando a compreensão de 

tempo e espaço que a sala de aula tem oferecido.  

 

A integração das tecnologias às nossas ações alcançam também a 

área da educação, haja vista que suas potencialidades podem 

favorecer o processo de ensino-aprendizagem. Isso, porém, vai 

depender, obviamente, dos tipos de utilização que se faz desses 

recursos. 

 

Percebe-se então que as TIC podem produzir grande impacto no 

processo de ensino-aprendizagem, mudando a percepção de 

tempo e espaço que a sala de aula tradicional oferece. 

 

Em um mundo tecnológico como o atual é impossível pensar-se a 

formação universitária distante dos recursos tecnológicos. Assim, 

várias iniciativas estão voltadas para o preparo dos professores 

não só para o uso dos instrumentos tecnológicos como 

instrumentos de ensino, mas, também, para orientar os estudantes 

para que se apropriem dos conhecimentos e habilidades 

necessárias ao uso das novas tecnologias em seu processo de 

aprendizagem. Ou seja, parece que a direção é que os professores 

sejam capazes de incorporá-las como um elemento habitual de 

trabalho. 

Dessa maneira, pensar a formação continuada de docentes não se 

restringe à realização de encontros e cursos periódicos, mas à 

realização de momentos sistemáticos, acompanhamento da ação e 

sistematização tanto do processo da ação quanto da reflexão da 

ação. 

Neste sentido, importante se faz analisar iniciativas voltadas para 

o preparo dos professores não só para o uso dos instrumentos 

tecnológicos como instrumentos de ensino, mas também como se 

apropriam destes instrumentos para orientar os estudantes para 

que construam conhecimentos e desenvolvam habilidades 

necessárias para o uso das novas tecnologias em seu processo de 

aprendizagem. 

                                                                                                           

Resultou da fusão das tecnologias de informação, antes referenciadas 

como informática, e as tecnologias de comunicação, relativas às 

telecomunicações e mídia eletrônica [10]. 
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Para problematizar tal afirmativa, em levantamento preliminar 

realizado em agosto de 2014, foram identificadas 151 Instituições 

de Ensino Superior ativas, apenas no Estado do Rio de Janeiro, 

das quais 18 IES têm status de Universidade2, conforme o quadro 

a seguir: 

Instituições de Ensino Superior ativas no Estado do 
Rio de Janeiro (setembro/2014) 
Categoria Quantidade 

Universidade 18 

IFET 2 

CEFET 1 

Centro Universitário 18 

Faculdade 112 

Total 151 

Fonte: Sistema e-MEC- Instituições de Educação 

Superior e Cursos Cadastrados, agosto, 2014 

A partir desta amostra realizou-se entre setembro e outubro de 

2014 um mapeamento para identificar quantas Universidades 

oferecem ao seu Corpo Docente algum tipo de formação 

continuada. Pode-se então constatar que 50% dessas IES 

oferecem algum tipo de formação continuada e apenas 5 – 3 

públicas e 2 privadas – trazem cursos voltados para a 

contextualização e incorporação das TIC na sua prática docente. 

Detalhe: todos os cursos de formação continuada identificados, 

até o momento, têm o foco voltado para a Educação a Distância. 

Esse breve levantamento somado à pesquisa bibliográfica, leva à 

percepção que há uma lacuna de conhecimentos sobre processos 

de aprendizagem da docência pelo professor universitário. 

Demonstrando que existem poucos estudos científicos 

relacionados aos Programas de Formação Continuada voltados 

para os Docentes que atuam no Ensino Superior, bem como a falta 

de divulgação de experiências institucionais das universidades 

sobre este tipo de programa de formação continuada, entre outras 

questões.  

Nessa perspectiva, de que a formação para a docência 

universitária ainda necessita de estudos e reflexões a fim de 

fornecer fundamentação para a formação continuada do professor 

universitário, sobretudo no que se refere à utilização das TIC e 

agora já́ fazendo a primeira aproximação com o campo de estudo 

que será investigado, o presente trabalho tem por objetivo 

explorar um contexto de Educação a Distância voltado para 

formação continuada de professores universitários, levando-se em 

consideração os seguintes aspectos: Modelo/Concepção; 

Abordagem pedagógica; Avaliação de Qualidade, e, Usabilidade e 

Acessibilidade. 

Para efeitos de exemplo e análise dos aspectos acima destacados, 

será utilizado o treinamento “Gestão de Pessoas”, ofertado no 

âmbito do Programa de Incentivo a Qualificação Docente-“PIQ 

Formação Continuada da Universidade Estácio de Sá. 

 

2. PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS 

                                                                 

2 Para efeito de categorização os IFETS têm o status de Universidade, 

conforme Lei 11.892/2008 que institui a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. 

A presente pesquisa se inscreve no quadro das pesquisas 

qualitativas com objetivos exploratórios e descritivos, pois se tem 

a pretensão de investigar, analisar, refletir e interpretar a realidade 

à medida que se procure entendê-la [4]. Este trabalho apresenta o 

estudo de caso que foi desenvolvido a partir da análise de um 

ambiente virtual de aprendizagem voltado para o processo de 

formação continuada de docentes de uma Instituição de Ensino 

Superior Privado.  

O campo empírico desta pesquisa será o Programa de Incentivo a 

Qualificação Docente-“PIQ Formação Continuada”, desenvolvido 

e implementado na Universidade Estácio de Sá. 

2.1 O universo da Pesquisa 

A Universidade Estácio de Sá é composta por diversas unidades 

de ensino em todo o Brasil. E, para garantir unidade e 

organicidade do seu Corpo Docente desenvolveu um Programa de 

Formação Continuada para que se institucionalizem mecanismos 

capazes de permitir a integração e o desenvolvimento do Corpo 

Docente de modo a assegurar uma postura que reflita a convicção 

na educabilidade, o respeito ao outro, o conhecimento das 

próprias representações, a abertura à colaboração e o engajamento 

profissional.  

Denominado “Programa de Incentivo a Qualificação Docente – 

PIQ Formação Continuada” tem como objetivo de “propor uma 

reflexão sobre a prática docente, partindo-se de um olhar sobre o 

cotidiano da sala de aula para chegar às raízes do conhecimento, 

construindo uma fundamentação teórica de qualidade” [...] É 

premissa do PIQ, fazer com que o docente seja capaz de 

organizar, executar e avaliar situações de aprendizagem, com foco 

no aluno, que atendam os diversos perfis profissionais 

estabelecidos pela legislação de ensino brasileira, abandonando a 

ideia de que sua tarefa está adstrita à mera transmissão de 

informações, bastando, então, o conhecimento de um conteúdo 

específico e de certos procedimentos de ensino. [11] 

 

Figura 1. Portal Educare – Visão Geral 

Os cursos são organizados a partir de uma matriz aberta em que 

são periodicamente incluídos temas ligados à prática pedagógica, 

tais como: Planejamento de Ensino, Metodologia e Estratégias de 

Ensino, Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem e Relação 

Professor aluno, entre outros. 
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Para o PIQ Formação Continuada, dada a necessidade de 

abrangência nacional optou pela metodologia de ensino a 

distância, mais especificamente e-learning. Todos os módulos são 

oferecidos online, permitindo maior flexibilidade de acesso e 

redução de custos. 

Os “conteudistas” e tutores são professores da própria 

Universidade  selecionados pela excelência da sua formação e 

exercício profissional.  

 

Figura 2. Portal de Treinamentos da Estácio 

A partir da concepção inicial, cada aula é desenvolvida com a 

composição de quatro itens que se relacionam: o conteúdo textual 

da aula; atividades de aula formas de interação e exercícios. São 

fornecidos pela instituição os parâmetros quantitativos para 

construção das aulas. Para cada aula é esperado a produção de três 

parágrafos de sinopse; dois ou três objetivos; cinco questões de 

avaliação de conteúdo; quatro laudas em média por objetivo; uma 

atividade discursiva com chave de resposta; referências a matérias 

adicionais como artigos e vídeos. Adicionalmente, o final da aula 

fornecerá uma síntese indicando os caminhos percorridos para que 

os objetivos fossem atingidos.   

O aluno possui ainda a oportunidade de se avaliar com o uso de 

exercícios de autocorreção. Os exercícios estão diretamente 

associados aos objetivos da aula permitindo a indicação dos 

conteúdos que devam ser revisitados.  

Ao longo do curso os fóruns de discussão permanecem ativos, 

sendo um para dúvidas sobre o conteúdo, outro para discussão do 

material. 

3. CATEGORIAS ANALISADAS 

As categorias analisadas neste trabalho foram as seguintes: 

• Modelo e Concepção de EAD proposto por Peters[9]; 

• Abordagem Pedagógica definida por Anderson e 

Dron[1];  

• Garantia e Avaliação da Qualidade em EaD proposta 

por Bertolin[2];  e,  

• Os princípios de Acessibilidade da W3C e 
Usabilidade adaptado de Nielsen[13; 7] 

3.1 Modelo / Concepção 

Inicialmente, faz-se a necessidade de algumas delimitações 

conceituais e, para tanto, recorremos a Haguenauer, Mussi e 

Cordeiro Filho [3] para trazer o conceito de Sistema de 

Gerenciamento de Aprendizagem (SGA) – em inglês, Learning 

Management System (LMS) e Ambiente Virtual de Aprendizagem 

– AVA.  

Haguenauer, Mussi e Cordeiro Filho definem os SGA (ou LMS) 

como recursos das Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) que se caracterizam pela presença de banco de dados, de 

diferenciados perfis de acesso aos conteúdos (como coordenador, 

tutor, professor, aluno, etc.) e às funcionalidades da plataforma 

(por meio de senha e login), e pela disponibilização de 

ferramentas de gestão, de comunicação e publicação de 

conteúdos. Os SGA permitem o armazenamento de informações, a 

consulta a essas informações, a comunicação entre os usuários, o 

rastreamento de dados e a geração de relatórios sobre o progresso 

dos participantes. Afinal, seus objetivos principais são centralizar 

e simplificar a administração e a gestão dos cursos. 

Enquanto os Ambientes Virtuais de Aprendizagem – AVA – são 

ambientes utilizados para promover ou facilitar a aprendizagem. 

Caracterizam-se por possuir navegação intuitiva, clareza e 

consistência dos signos utilizados no projeto gráfico, interface 

harmoniosa e agradável ao aprendizado, conteúdo 

especificamente direcionado ao público-alvo, linguagem simples e 

direta, possibilidade de autoria, interatividade, dialogicidade etc. 

[3] 

Para prover a Universidade com recursos de LMS/SGS e um 

AVA, a Estácio estabeleceu contrato com a empresa webAula3 

para contratação destes recursos, incluindo a conversão dos 

conteúdos para a linguagem e-learning para todos os cursos e 

disciplinas ofertados na modalidade EAD 

Numa análise preliminar no portfólio da empresa, a WebAula 

possui um potencial de interação que será determinado pelo 

desenho instrucional escolhido para o curso. Os recursos que o 

webAula disponibilizam  podem ser resumidas nos seguintes 

itens:  

• Blogs, Comunidades virtuais, Fórum de discussões, 

Chat interativo; 

• SMS, Central de Mensagens, Wikis; 

• Enquetes, Notícias, Pesquisas de opinião; 

• Agentes inteligentes (serviços de alerta); 

• Suporte a videoaulas (Vídeo+ppt) 

O LMS disponibiliza ferramentas como Glossário, Dúvidas 

Frequentes, Central de Mensagens e Fórum que aumentam o grau 

de interação entre aluno-professor, aluno-aluno, porém o foco é o 

conteúdo, que vem como pacote pronto e fechado e como suporte 

tutorial, utiliza-se a Central de Mensagens e o Fórum. Destaca-se 

que essas ferramentas no Curso de Gestão de Pessoas, apesar de 

fomentarem a interação entre os participantes, são pouco ou nunca 

utilizadas. Esse fato também foi observado com a ferramenta 

“Chat/”. 

                                                                 

3 A webAula S/A é pioneira no segmento de e-Learning no país e, 

atualmente, possui o maior player nacional. Resultado de uma joint 

venture entre as empresas Zargon e Poliedro, a empresa desenvolve 

soluções completas e flexíveis para educação a distância, aliando 

tecnologia, conteúdo e gestão. Disponível em: 

http://www.webaula.com.br/index.php/pt/ 
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Figura 3. AVA – Treinamento “Gestão de Pessoas” 

A Apresentação do Curso funciona para demonstrar a ementa e a 

sua estrutura. Mostra as indicações de todo conteúdo teórico da 

disciplina. Também é disponibilizado em cada módulo um 

Roteiro de Estudos contendo orientação sobre a sequência do 

conteúdo e atividades propostas (nem sempre presente), que 

auxiliam a fixar os conhecimentos trabalhados em cada uma das 

unidades. A Biblioteca da Disciplina, no exemplo analisado, não 

contém qualquer texto, bibliografia ou referências de apoio. 

Na categorização de Modelos e Conceitos proposta por Peters [9], 

classifica-se este exemplo, do PIC Formação Continuada, como 

um modelo baseado em rede uma vez que os alunos trabalham em 

um ambiente informatizado de aprendizagem. Neste modelo, os 

alunos têm a chance de aprender realizando suas próprias 

descobertas e serem introduzidos à aprendizagem realizando 

pesquisa e desenvolvendo atividades diversas. 

3.2 Abordagem Pedagógica  

Os Cursos e Treinamentos do PIQ trazem consigo uma proposta 

de “Pedagogia cognitivo-behaviorista” de Educação a distância. 

Nesta abordagem, definida por Anderson e Dron [1], a 

aprendizagem é definida por uma mudança de comportamento 

como resposta a um estímulo. O foco está no indivíduo e é 

necessário medir comportamentos efetivos. Nesta abordagem, os 

materiais são divididos em fases lineares e estruturadas.  

Estes cursos têm sido especialmente atraentes para uso em 

programas de treinamento  já que os resultados  de aprendizagem 

associados com treinamento são  geralmente medidos com clareza 

e demonstrados comportamentalmente. Eles maximizam o acesso 

e a liberdade do aluno e foram capazes de escalar para números 

muito grandes com custos significativamente mais baixos – uma 

das premissas do PIQ Estácio – do que a educação tradicional.  

No entanto, essas vantagens foram acompanhadas por reduções 

significativas na presença social, de ensino e modelos formais de 

presença cognitiva. Há uma maior atenção apenas à apresentação 

(exposição) da matéria e do conteúdo de aprendizagem, sem a 

preocupação com a interação entre estudantes e professores. 

 

 

3.3 Garantia e Avaliação de Qualidade 

Numa primeira análise o conceito de “qualidade” proposto por 

Green [5] como efetivação do êxito das metas institucionais 

enfatiza a avaliação da qualidade em nível de institucional. Isto 

porque um dos fundamentos do PIQ Formação Continuada é 

garantir uma oportunidade concreta para estimular a avaliação 

qualitativa de docentes, pois estes ao se engajarem em um 

programa que prioriza as categorias didáticas em seu conteúdo 

sinalizam um comprometimento com o Projeto Pedagógico 

Institucional. 

Em relação às tendências de visão de qualidade para o Ensino 

Superior proposta por Bertolin [4], a Visão Economicista é a que 

mais se aproxima para a proposta do PIQ Formação Continuada 

uma vez que esta visão enfatiza a preparação dos indivíduos para 

o mercado de trabalho além de orientarem serviços [e produtos] 

da IES para os interesses econômicos e formar egressos 

especialmente para o mercado de trabalho.  

Ainda, de acordo com a Visão Economicista, as instituições 

“também devem atuar da forma mais eficiente e eficaz possível 

para que seus objetivos sejam alcançados com o menor custo e a 

máxima rapidez possível” [4], (p.134). 

3.4 Acessibilidade e Usabilidade  

A garantia da Usabilidade e a Acessibilidade nos portais de 

Aprendizado online deve ser pautar na interação Homem X 

Computador. Para tanto, procura-se entender porque as pessoas 

utilizam (ou não) os computadores, qual o grau de dificuldade do 

acesso que possuem ou sua facilidade para isso, projetar produtos 

com base na linguagem do usuário, trabalhar com processos 

mentais humanos – processos cognitivos e preocupação em 

desenvolver produtos com tecnologias compatíveis e acessíveis 

com quem vai utilizá-los. 

Para que uma determinada página seja eficiente no carregamento 

tornando a taxa de abandono menor, é obrigatória a utilização do 

CSS (Cascading Style Sheets) ou folhas de estilos. Desta forma o 

carregamento das páginas fica mais eficiente, independente do 

modo de conexão do usuário. 

Com o uso do CSS consegue-se transformar um site comum em 

site responsivo, ou seja: multi-plataforma. Para isso utiliza-se a 

técnica de “Style Switcher” que combina CSS e JavaScript para 

“trocar” a aparência da página conforme dispositivo utilizado pelo 

usuário tornando-o mais atrativo, de fácil utilização e interação. 

Importante que medir a usabilidade de uma interface envolve 

questões sobre a facilidade de seu uso como instrumento de 

trabalho, tendo como um dos principais indicadores a redução do 

tempo necessário para aprendermos a utilizar o sistema [8] 

No que se refere à Usabilidade, o contexto de EaD proporcionando 

pelo PIQ: 

• Encontra-se disponível a navegação com a tecla “TAB” 

que permite aos softwares leitores de tela interpretar todo 

site. 

• Todas as imagens do site possuem a o “title” ferramenta 

fundamental para que o leitor de tela fale do que a 

imagem se refere. 

• No topo do site existe a ferramenta de aumento do texto 

do portal. Isso permite que  o usuário que possui algum 
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tipo de deficiência visual de entender e interpretar todo 

conteúdo. 

• Para novos usuários do portal, destaca-se uma 

funcionalidade de ensino. Ou seja, mostra o passo a 

passo de como navegar pelo portal. 

Percebe-se então que o Portal do PIQ garante a acessibilidade, pois 

nele encontram-se as ferramentas necessárias para leigos, 

deficientes visuais e auditivos. Desta maneira atendendo aos 

requisitos básicos de acessibilidade estipulados pelo World Wide 

Web Consortium (W3C) [13]. 

 

3.4.1 Utilização da Avaliação Heurística para portais 
acessíveis.  

O termo avaliação heurística foi introduzido no início da década 

de 90 por Jakob Nielsen e Rolf Molich que desenvolveram 

métodos e estabelecem padrões previamente testados que 

fornecem subsídios para deixar as interfaces mais fáceis para 

serem utilizadas por seus usuários. “A Avaliação Heurística é 

considerada um método indireto. Os métodos indiretos de 

avaliação, também chamados de métodos de inspeção, 

caracterizam-se pela inexistência de usuários reais como fonte de 

observação. Avaliadores examinam a interface simulando o papel 

dos usuários.” [9] 

3.4.2 O método de Avaliação Heurística 

Trata-se de uma inspeção guiada por heurísticas – princípios 

gerais de bom design de interface, voltado para maximizar a 

usabilidade do sistema. Tradicionalmente, utilizam-se 10 

Heurísticas. Elas têm sido alteradas e expandidas desde a sua 

proposta original, para cobrir novas tecnologias e ambientes 

computacionais. Para efeitos deste estudo, foram analisadas 8 

heurísticas conforme a tabela a seguir: 

 

HEURÍSTICA(*) ANÁLISE 
Visibilidade do status do 

sistema 

Mostra passo-a-passo 

Compatibilidade do 

sistema e mundo real 

Ícones compreensíveis a todos 

Prevenção de erros 
Foi projetado de modo a evitar que o 

usuário cometa erros 

Reconhecimento no lugar 

de lembrança 

Tornar objetos, ações, opções 

visíveis e coerentes 

Flexibilidade e eficiência 

de uso 

Foi projetado  para  atender  a todos  

os  perfis  de usuários, de iniciantes a 

experientes 

Design estético e 

minimalista 

Não utiliza elementos desnecessários 

Auxílio a usuários a 

reconhecer, diagnosticar 

e corrigir erros 

Oferece informações para o usuário 

corrigir o problema 

Ajuda e documentação 
Oferece o recurso de ajuda (help) 

integrado com as páginas do Portal 

(*) Adaptado de NIELSEN (2000) 

Importante enfatizar que o método de Avaliação Heurística, 

mesmo sendo um dos mais utilizados, não aprecia todos os 

critérios de avaliação de usabilidade. Pretendeu-se demonstrar a 

necessidade de que o portal de formação continuada seja 

totalmente acessível para que não haja exclusão da informação ao 

usuário no ambiente, visando um ambiente final atraente, utilizável 

e funcional.   

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo permitiu a identificação dos conceitos aplicados à 

construção de materiais para a educação à distância em uma 

situação real. 

O PIQ Formação Continuada, desenvolvido pela Universidade 

Estácio de Sá utiliza a plataforma webAula para implementar seu 

treinamentos a capacitações. Apesar limitado uso de canais de 

interação, a plataforma atende ao objetivo para o qual foi criada: o 

ensino/aprendizagem e a formação continuada de seus 

colaboradores. 

Importante se faz analisar que várias iniciativas podem ser 

voltadas para o preparo dos professores não só para o uso dos 

instrumentos tecnológicos como instrumentos de ensino, mas 

também para orientar os estudantes para que se apropriem dos 

conhecimentos e habilidades necessárias ao uso das novas 

tecnologias em seu processo de aprendizagem. Ou seja, parece que 

a direção é que os professores sejam capazes de incorporá-la como 

mais um elemento habitual de trabalho. 

Assim, o uso das TIC na educação depende antes mesmo da sua 

existência no espaço de aprendizagem, da formação para lidar 

crítica e pedagogicamente com elas. É importante que o professor 

conheça as tecnologias, os suportes mediáticos e vislumbre as 

possibilidades educacionais e interativas das redes e espaços 

virtuais para melhor aproveitá-las nas variadas situações de 

aprendizagem e nas mais diferentes realidades educacionais. 
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ABSTRACT 
This article surveys the literature about ICT tools and approaches 

for teaching programming. Based on the theories of Piaget and 

Papert, the articles were analyzed qualitatively, considering some 

constructivist and constructionist criteria. Since programming is 

seen as one of the most difficult contents in computer programming 

courses, the evaluation of tools and approaches is important to help 

teachers to find those that best fit their class requirements, in order 

to facilitate student learning process. Additionally, this article 

brings some reflections about aspects that can be improved in these 

tools and approaches, and its usage in classroom. In conclusion it is 

presented some considerations about the use of ICT tools in 

teaching-learning process. 

 

RESUMO 
O presente artigo apresenta uma pesquisa bibliográfica, no qual 

fez-se o levantamento de artigos que apresentam ferramentas TICs 

e abordagens para o ensino-aprendizagem de programação. Com 

base nas teorias de Piaget e Papert, os artigos foram analisados de 

forma qualitativa, levando em conta alguns critérios construtivistas 

e construcionistas. Visto que a disciplina de programação é tida 

como uma das mais difíceis nos cursos de TI, o estudo de novas 

ferramentas e abordagens se torna importante para auxiliar os 

professores a escolherem aquelas que mais se adequam as suas 

necessidades de ensino, visando facilitar o processo de aprendizado 

dos alunos. Além disso, este artigo apresenta reflexões que podem 

ser aprimorados nas ferramentas e abordagens em seu uso em sala 

de aula. Na conclusão são apresentados algumas considerações 

sobre as ferramentas e o uso das TICs no ensino de programação. 

Categories and Subject Descriptors 

K.3.1 [Computer and Education]: Computer Uses in Education. 

General Terms 

Computer and Education 

Keywords 

TICs. Ensino-aprendizagem. Programação. Construcionismo. 

1. INTRODUÇÃO 
Aprender a programar é um exercício bastante complexo do ponto 

de vista dos alunos, uma vez que estes encontram a necessidade de 

compreender conceitos abstratos para programarem, o que é 

apontado como um dos dificultadores em um estudo feito por 

Lahtinen[1]. Com isso, os professores procuram novas 

metodologias e ferramentas para auxiliarem nesse ensino. Sendo 

assim, um estudo bibliográfico a respeito do uso das Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TICs) se mostra importante, uma 

vez que seu resultado poderá ajudar alunos e professores na 

escolha de uma TIC para o auxilio no processo de ensino-

aprendizagem de programação. 

O presente trabalho realiza uma revisão bibliográfica das principais 

ferramentas e abordagens existentes para o ensino de lógica de 

programação e o aprendizado da primeira linguagem de 

programação. Logo, a partir das teorias de Piaget e Papert, foram 

definidos um conjunto de critérios, que serão apresentados na seção 

2, para a comparação entre as diferentes abordagens. Na sequência 

do trabalho está organizada em seções, sendo a seção 2 são 

apresentados os critérios e aspectos considerados relevantes no 

processo de ensino-aprendizagem na concepção de Piaget. Além 

disso, foram levantados aspectos referentes à visão de Papert em 

relação ao ensino de programação, completando os critérios para 

comparação das abordagens. Na seção 3, são apresentados 

brevemente os princípios das TICs e respectivas abordagens para 

ensino de programação, realizando uma avaliação qualitativa de 

suas principais características. Os resultados e discussões estão na 

seção 4, as conclusões na seção 5 e por último, na seção 6, as 

referências bibliográficas. 

2. ENSINO-APRENDIZAGEM DE 
PROGRAMAÇÃO 
Para poder analisar o uso das TICs no ensino-aprendizagem de 

programação, é importante compreender como ocorre o 

desenvolvimento desta aprendizagem. Sabendo que cada 

conhecimento novo de programação é necessário à assimilação do 

conhecimento anterior, pode-se dizer que o sujeito (aluno) deve 

estar interagindo constantemente com o objeto (conteúdo).  

Além de ser um conteúdo cumulativo, no qual um conceito novo 

necessita do conhecimento precedente, os alunos precisam abstrair 

os conceitos de programação. Essa abstração deve ocorrer, pois o 

aluno precisa idealizar o resultado gráfico do programa antes e 

durante a construção do código-fonte, o que torna difícil para 

alunos iniciantes. Fazendo com que o ensino-aprendizagem de 

programação seja mais difícil. 

Para Piaget, o conhecimento ocorre através da interação sujeito e 

objeto. É através dessa interação que se tem a construção e 

reconstrução do conhecimento, permitindo ao sujeito tornar-se 

ainda mais capaz de compreender, podendo assim, atingir 

patamares mais elevados da abstração [2]. O sujeito inicia na 

abstração empírica, ou seja, é quando o sujeito é capaz de 

descrever o objeto, através da observação do mesmo. Por meio 

dessa observação ele retira informações do mesmo, mas não é 

capaz de refletir sobre ele. Segundo Piaget, “A abstração empírica 
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tira suas informações dos objetos como tais ou das ações do sujeito 

em suas características materiais, portanto, de modo geral, dos 

observáveis [...]” [2]. 

Quando o sujeito se torna capaz de modificar o objeto pelas suas 

próprias ações, enriquecendo-o com predicados oriundos de suas 

coordenações, ele atinge a abstração pseudoempírica. Logo, essa 

abstração fica entre a abstração empírica e a reflexionante, que de 

acordo com Piaget, “a abstração pseudoempírica serve, então de 

suporte e de auxiliar essenciais às abstrações reflexionantes” [2]. O 

processo de abstração reflexionante ocorre em dois momentos: 

reflexionamento e reflexão. O reflexionamento ocorre quando o 

sujeito consegue transferir uma qualidade de um patamar qualquer 

para um patamar superior, enquanto que a reflexão é a 

reorganização das qualidades do patamar superior através das 

ações. Esse reflexionamento e reflexão fazem com que o sujeito 

aumente de patamar através de um processo denominado por 

Piaget de processo em espiral. Para ele esse processo ocorre, pois 

há “uma alternância ininterrupta de reflexionamentos  reflexões 

 reflexionamentos; e (ou) de conteúdos  formas  conteúdos 

reelaborados  novas formas, etc., de domínios cada vez mais 

amplos, sem fim e, sobretudo, sem começo absoluto.” [2] 

Ainda se tratando da abstração reflexionante, quando o sujeito se 

apropria do conhecimento, resolvendo os problemas de forma 

dedutiva, tem-se a abstração refletida. Para Piaget a abstração 

refletida é “resultado da abstração reflexionante, assim que se 
torna consciente, e, isto, independente do seu nível” [2]. Essa 

abstração pertence a um patamar bastante elevado, pois o sujeito 

abandona a teoria, pois está já se faz presente em suas ações. Desta 

maneira é válido saber que o sujeito não chega necessariamente a 

atingir todos os patamares de abstração. É esperado, porém, que 

um aluno de programação atinja a abstração reflexionante, uma vez 

que este tipo de aprendizado necessita de um conhecimento 

abstrato. Nesse contexto, a teoria de Piaget relacionada com o 

ensino de programação de uma forma bastante significativa. Com 

isso, foram analisados, nos artigos sobre o uso de TICs no ensino-

aprendizagem de programação, alguns aspectos: Promoção da 
criatividade: uma vez que o sujeito cria um programa, a 

ferramenta deve permitir que o mesmo reflita a seu respeito, e 

através do reflexionamento reconstrua o programa, podendo 

aprimorá-lo. Esse processo de reflexão e reflexionamento: 

abstração reflexionante [2]. Dificuldade crescente: para Piaget o 

processo de ensino-aprendizagem se dá em espiral [2]. Com isso, 

as ferramentas devem ser pensadas em proporcionar ao sujeito a 

possibilidade desse desenvolvimento cognitivo através de 

atividades que vão aumentando o seu nível de dificuldade, de 

acordo com cada sujeito. Apresentação de conceitos: para que 

haja aprendizado, é necessário que a ferramenta apresente os 

conceitos de programação a fim de auxiliar o sujeito no processo de 

ensino-aprendizagem. Esses conceitos devem ser apresentados 

gradativamente, ou conforme a necessidade do sujeito. Nesse 

sentido, é necessário integração de novos elementos naquilo que ele 

já conhece, logo, a ferramenta deve trazer desafios, novidades, para 

auxiliar no processo de ensino-aprendizagem [1]. Autorregulação 
da aprendizagem: denominado por Piaget como equilibração, é o 

fator fundamental para que ocorra o conhecimento lógico-

matemático [2]. Com isso, a ferramenta deve usar recursos em que 

o sujeito entre em contato com novos elementos, para que possa 

modificar suas estruturas mentais e assim ocorrer o processo de 

ensino-aprendizagem.  

O construcionismo é uma teoria desenvolvida por Seymour Papert 

tendo como base o construtivismo de Piaget, sendo que na primeira 

utiliza-se computadores para auxiliar no processo de ensino-

aprendizagem. Vale enfatizar que o computador não deve ser uma 

ferramenta que apenas passa informações ao sujeito, mas capaz de 

permitir ao sujeito a criação de algo. Logo, temos o sujeito como 

agente da ação. Em sua teoria, Papert pensou em conceitos da 

programação, nos quais através do computador o sujeito pode 

pensar, refletir e implementar suas ideias. Com isso, o sujeito pode 

construir seu próprio conhecimento, utilizando-se do computador 

como ferramenta para elaborar um objeto do seu interesse, 

permitindo um aprendizado autônomo. Levando em conta que na 

teoria de Papert a interação sujeito/objeto se dá por meio do uso do 

computador, permite ao sujeito construções mentais entre o 

concreto e o abstrato [4].  Papert afirma que o sujeito ao utilizar 

uma ferramenta computacional é capaz de desenvolver o 

conhecimento de forma criativa, podendo este refletir sobre seu 

aprendizado ao visualizar seu resultado na tela do computador. 

Assim, o sujeito pode dar sua direção ao aprendizado, ficando 

alinhado com a construção e reconstrução do conhecimento. O 

sujeito pode sozinho investigar e construir novos conhecimento e 

formular pensamentos. Nesse contexto, tem-se um sujeito mais 

motivado, pois cada um irá construir conhecimento no seu próprio 

ritmo, utilizando-se de uma ferramenta que desperta o interesse no 

sujeito. Papert afirma que “uma das etapas mais importantes do 
crescimento mental está baseado não somente em adquirir novas 

habilidades, mas em adquirir novas maneiras de usar aquilo que 

conhecemos” [5].  

É notável, que para o construcionismo, o aprender fazendo é a 

forma no qual o sujeito vai construindo seus conhecimentos. Sendo 

assim, Papert juntamente com sua equipe, criou a linguagem de 

programação LOGO. Essa linguagem foi desenvolvida com o 

intuito de tornar o computador uma ferramenta de aprendizado nos 

modelos da teoria construcionista. Levando em conta os conceitos 

de Papert, serão analisados, nos artigos pesquisados, alguns 

aspectos: Autorregulação da aprendizagem: neste critério, a 

ferramenta deve permitir ao sujeito pensar, refletir e implementar 

ideias, ocorrendo o aprender fazendo [4].  Agente ativo: permitir 

que o sujeito seja autônomo em suas ações de aprendizagem, dando 

direção ao aprendizado. A ferramenta deve conter instrumentos 

para que o sujeito investigue e assim construa novos 

conhecimentos. [5] Motivacional: o computador por si já é uma 

ferramenta motivacional para a maioria dos sujeitos, porém ele 

sozinho não ensina, apenas instrui. Logo, as ferramentas analisadas 

devem instigar o sujeito por meio de desafios, não permitindo que 

ele se desmotive por já ter dominado a ferramenta. Feedback: é 

quando há reflexão sobre a ação, ou seja, quando a ferramenta 

mostra o resultado daquilo que o sujeito propôs e através do 

resultado permita refletir e reconstruir. Porém esse resultado deve 

ser concreto, para que o sujeito visualizar seu resultado [5]. 

Concreto e abstrato: para que o sujeito aprenda, o ideal é que a 

ferramenta seja um elo entre o concreto e o abstrato, ou seja, o 

sujeito idealiza o código do programa e após cria-lo consegue 

visualizar seu projeto de forma concreta (visual). 

3. TICs NO ENSINO DE PROGRAMAÇÃO 
O uso da tecnologia de informação e comunicação vem sendo 

amplamente utilizada ao longo das décadas, muitas estão 

consolidadas, como por exemplo, a lousa, o giz e o livro [6]. Desta 

forma, as TICs buscam assegurar formas de comunicação entre os 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

782

atores envolvidos no processo de construção do conhecimento [7]. 

À medida que ocorre a evolução das TICs, passa-se a adotá-las em 

sala de aula, proporcionando novos meios de produzir, codificar, 

armazenar e reproduzir o conhecimento [8]. Existem muitos artigos 

que abordam ferramentas TICs no ensino-aprendizagem de 

programação, algumas utilizam o paradigma estrutural e outras o 

paradigma orientado a objetos. Com isso foram pesquisados 

artigos que descrevem o uso dessas ferramentas para uma análise 

crítica destas, tendo como base as teorias de Piaget e Papert. 

3.1 Abordagens com Scratch 
No artigo de Aureliano e Tedesco [9], através de um estudo de 

caso, há investigação se o uso do Scratch pode ser uma alternativa 

para o ensino-aprendizagem de programação comparando com uma 

abordagem tradicional utilizando linguagem de programação C no 

IDE Dev-C++. Os participantes eram do ensino técnico, na 

disciplina introdutória de programação, no qual tinham aulas 

seguindo o modelo tradicional de ensino. A turma com 29 alunos 

foi dividida por meio de sorteio em dois grupos, para o primeiro foi 

adotado o uso do Scratch, enquanto que o segundo utilizou-se da 

abordagem tradicional de ensino. Ocorreram 2 encontros, e para 

verificar o aprendizado, foi aplicado uma avaliação, mensurando os 

conhecimentos dos alunos. Através desses dados coletados, 

Aureliano e Tedesco concluíram que o uso do Scratch como uma 

abordagem alternativa no processo ensino-aprendizagem de 

programação pode ser satisfatório analisando as notas obtidas 

pelos alunos. Porém, elas não conseguiram provar essa afirmação 

com os dados por elas obtidos. 

Em Araújo et al [10], é abordado o ensino de programação 

utilizando o Scratch, aplicando a taxonomia de Bloom. Esta 

pesquisa foi realizada com aproximadamente 63 alunos do Ensino 

Médio de escola pública, com um curso de 16 horas dividas em 

quatro aulas. Durante as aulas foram realizadas atividades, 

utilizadas pelos autores como dados gerados. Após levantamento e 

análise desses dados, os autores concluíram que a experiência, pela 

qual esses alunos passaram, contribuiu no desenvolvimento do 

raciocínio lógico, da criatividade, bem como na habilidade de 

abstração. Além disso, obtiveram sucesso no ensino da linguagem 

Scratch juntamente com a taxonomia de Bloom na introdução dos 

conceitos de programação. 

Continuando com o uso do Scratch, tem-se o artigo de Scaico [11] 

que objetiva incluir o pensamento computacional e algorítmico em 

escolas de Ensino Médio. A pesquisa foi realizada com 32 alunos 

entre 15 e 19 anos, num curso de 20 horas, no qual os alunos foram 

divididos em 4 turmas. Durante esses encontros, foram 

apresentados aos estudantes as principais estruturas de uma 

linguagem de programação. Neste artigo os autores Scaico et 

também escolheram a taxonomia de Bloom no planejamento de 

suas aulas. Durante a pesquisa, observaram que apesar dos 

estudantes possuírem deficiências na escrita, leitura e 

fundamentação lógico-matemática, conseguiram aprender os 

conceitos básicos de programação.  

Também usando Scratch, Wangenheim [12] traz um estudo de caso 

desta ferramenta no Ensino Fundamental, com crianças do primeiro 

ano (6-7 anos). Os alunos desenvolveram uma história interativa da 

Chapeuzinho Vermelho, juntamente com as disciplinas de artes e 

língua portuguesa. Com o intuito de desenvolver, aplicar e avaliar o 

uso do Scratch, os autores fizeram análise dos resultados levando 

em conta os conceitos de programação aprendidos. A pesquisa 

ocorreu durante seis semanas, em uma turma completa de uma 

escola privada. Neste caso, deve-se levar em conta que os alunos já 

tem habilidades com computadores através de jogos digitais e 

ferramentas de desenhos. A análise dos dados, obtidos através do 

resultado final (história interativa da Chapeúzinho Vermelho), 

ocorreu de forma qualitativa. Nesse contexto, Wangenheim et al 

apontam que o uso do Scratch com crianças do Ensino 

Fundamental é possível, podendo proporcionar integração entre 

disciplinas do currículo. Com base nos resultados do projeto, 

afirmam que a ferramenta motiva os alunos a aprenderem mais 

sobre programação.  

3.2 Ferramenta Alice 
Outra ferramenta bastante encontrada no ensino de programação é 

Alice, no artigo de Aktunc [13], é feito um estudo sobre o uso desta 

ferramenta na introdução dos conceitos de programação JAVA. Por 

tratar-se de uma ferramenta que permite criação de animação e 

mundos virtuais de forma simplificada (arrastando comandos), o 

autor acredita que esta ferramenta é motivadora. A abordagem foi 

do tipo investigativa, com alunos do Ensino Médio durante um 

curso de verão, no qual foi apresentado instruções básicas da 

ferramenta e atividades. Era esperado que os alunos identificassem 

os procedimentos e implementações de forma autônoma. Com isso, 

foi possível aos alunos investigarem a ferramenta permitindo a 

eles, de acordo com Aktunc, autoconfiança na programação. 

Apesar das facilidades da ferramenta, Aktunc afirma que apenas 

com o uso dela não é possível ensinar os conceitos de programação 

necessários para a disciplina, muito menos orientação a objetos. De 

acordo com ele, a ferramenta é útil para introdução aos conceitos 

de programação, e se combinar a mesma com a programação 

JAVA, ter-se-á dos alunos uma programação mais sólida. 

Já no artigo de Valaski e Paraiso [14], são apontadas as limitações 

encontradas na ferramenta Alice. A investigação ocorreu por meio 

de oficinas de programação de carga semestral de 36 horas, 

contando com 48 alunos, com atividades desenvolvidas na 

ferramenta. Além da observação, os autores utilizaram coleta de 

opinião juntos aos alunos. Levando em conta os aspectos 

apresentados pelos alunos, os autores Valaski e Paraiso concluíram 

que o usa da ferramenta Alice é indicada para alunos que 

apresentam dificuldades em abstrair os conceitos introdutórios de 

programação. 

3.3 Ferramenta Greenfoot 
Além das ferramentas Alice e Scratch, outra ferramenta conhecida 

é o Greenfoot, o qual é destinada para estudantes acima de 14 anos 

aprenderem a programação orientada a objetos com base na 

linguagem de programação JAVA. Em Kölling [15], são 

apresentados os pontos fortes e fracos no uso da ferramenta. Para o 

autor (Kölling), o Greenfoot é uma ferramenta que permite tornar a 

linguagem de programação JAVA mais fácil de ser aprendida. Já 

que proporciona um ambiente personalizado que remove parte da 

complexidade associada à linguagem de programação orientada a 

objetos. 

3.4 Outras ferramentas 
Alves e Jaques trazem uma pesquisa experimental da ferramenta 

Feeper [16], aplicada com 24 alunos da disciplina de programação 

de um curso de TI. Feeper é uma ferramenta online que funciona 

como apoio para alunos e para professores na disciplina de 

programação. Sua principal funcionalidade é um feedback da 

atividade emitido por um juiz online. A ferramenta ainda é capaz 

de enviar e receber mensagens com trecho do código criado pelo 
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aluno, podendo ainda o professor acompanhar a turma por meio de 

um painel com os resultados das atividades. Essa ferramenta foi 

utilizada durante dois meses e, após esse período, foi aplicado um 

questionário com 17 alunos participantes da pesquisa. Por meio da 

análise quantitativa foi possível diagnosticar que as principais 

funcionalidades da ferramenta Feeper obtiveram uma boa 

aceitação. Além disso, o envio/recebimento de mensagens do 

professor foi apontado como muito útil. Já o feedback que o 

programa apresenta a respeito das respostas dos alunos foi 

apontado como útil num primeiro momento.  

Já a ferramenta Prog1box [17] é destinada para Linux com 

diversos recursos auxiliares, oferecendo suporte a programação 

Python. Prog1box é um recurso online para professores que 

utilizam laboratórios de computação nas aulas práticas. As 

principais funcionalidades do Prog1box são: permissão do 

bloqueio ou liberação de endereços WEB; Suporte a programação 

Python; Conter a IDE Geany; Leitor de pdf; Possibilidade de 

instalação de novas ferramentas. Isso tudo pensando em 

laboratórios mais simples e sem a necessidade de alterar a estrutura 

do laboratório, bem como uma interface amigável e efetiva que 

contente as necessidades dos estudantes. Os autores testaram a 

ferramenta Prog1box com mais de 300 alunos divididos em 15 

turmas diferentes, cursando a disciplina de Programação. Estes 

autores acreditam que durante a análise, todos os quesitos de 

eficiência e funcionalidade foram atendidos. Além disso, 25 dos 86 

alunos responderam questões referentes a usabilidade e qualidade 

do sistema, e também quanto a qualidade da interface, sendo o 

resultado como bastante positivo. 

Seguindo, encontra-se o TstView, uma ferramenta que acompanha 

a resolução dos exercícios de programação Python feita pelo aluno. 

No artigo de Gaudencio et al [18], é descrito o funcionamento da 

ferramenta que tem dois módulos: professor e aluno; No primeiro 

módulo, é permitida uma visão geral das questões realizadas pelos 

alunos e o professor tem acesso (caso queira) aos códigos 

submetidos em cada exercício de cada aluno. No segundo módulo, 

o aluno resolve o exercício e o submete, posteriormente o aluno é 

capaz de ver seu progresso, suas questões submetidas com sucesso, 

com erro ou ainda não realizadas. A avaliação da ferramenta 

TstView por 105 alunos da disciplina  de programação de Ciência 

da Computação mostrou que é ela é eficiente no acompanhamento 

das resoluções das atividades, pois permite uma visualização 

imediata do que está acontecendo. Além disso, acredita-se que com 

o auxílio do TstView o professor pode atender as dificuldades 

pontuais e rever seu planejamento de aula quando as dificuldades 

forem demostrada pela maioria da turma 

No artigo de Iepsen et al [19], tem-se uma ferramenta TICs 

diferenciada, pois se trata de um agente afetivo. Esse agente é 

responsável por personalizar os exercícios de algoritmos para cada 

aluno. A ferramenta possui dois módulos: professor e aluno; No 

primeiro, é possível cadastrar alunos e atividades, acompanhar o 

desempenho dos alunos e seus acessos e também a pontuação 

média do aluno, além disso, é possível detectar alunos com sinais 

de desânimo na turma. Já no segundo módulo (aluno), tem-se a 

área de resolução das atividades, apensar do aluno poder escolher o 

exercício que quer resolver, a ferramenta apresenta alguns 

exercícios recomendados para o aluno, este também pode ter 

acesso às atividades já realizadas por ele. Para os autores, a 

ferramenta pode apresentar sucesso por se tratar de um sistema 

personalizado, possibilitando ao professor interferir quando 

necessário, ao visualizar aspectos desmotivacionais no aluno 

através dos aspectos afetivos.  

Finizola et al [20] traz em seu artigo o uso da ferramenta MIT-App 

Inventor, que permite a criação de aplicativos para dispositivos 

móveis por meio de dois recursos: App Inventor Designer e Blocks 

Editor, o aluno tem acesso à criação do layout de seu app, bem 

como a programação propriamente dita. Com esses dois recursos, o 

aluno consegue praticar os conceitos de algoritmos, fazendo uso de 

uma programação guiada por eventos. A ferramenta MIT-App 

Inventor foi aplicada numa turma de 20 alunos do primeiro ano do 

Ensino Médio, sendo que esses sentiam-se muito motivados na 

resolução das atividades. O principal motivador era a possibilidade 

dos alunos visualizarem seus programas nos tablets e smartphones. 

Os autores Finizola et al apontaram como sendo muito importante 

durante o ensino de programação a associação com o cotidiano dos 

alunos, para que estes possam ter uma compreensão mais 

significativa do que está sendo explicado. O grande dificultador foi 

o fato da ferramenta MIT-App Inventor ser em inglês. Os autores 

ainda reforçam que o ensino de programação para alunos de Ensino 

Médio deve ter desafios e estratégias de soluções de problemas. 

Já o REDU é uma rede social educativa, apresentada no artigo de 

Júnior et al [21]. Essa rede social educativa possui recursos que 

permitem ao professor planejar atividades, compartilhar materiais 

didáticos, avaliar, e ainda possui um compilador de diversas 

linguagens de programação. Com isso, proporciona um 

aprendizado dinâmico e extensivo, pois vai além do horário de sala 

de aula. Por meio de um estudo de caso, os autores Júnior et al 

coletaram dados através de filmagens e gravações das aulas 

presenciais, e geração dos log de acesso dos momentos à distância. 

Participaram da pesquisa alunos do curso de Licenciatura em 

Ciência da Computação, na disciplina de Programação Orientada a 

Objetos (POO). Durante o intervalo entre as aulas, houve 

discussões a distância por meio do REDU. Fazendo uso da rede 

social educativa REDU, os professores puderam acompanhar o 

processo da construção de conhecimento dos alunos, intervindo 

sempre que necessário. Logo, os autores concluíram que o uso do 

REDU é uma boa alternativa para o ensino de POO, pois melhora o 

processo de ensino-aprendizagem, o incentivo a pesquisa, bem 

como a propagação do conhecimento. 

No artigo de Santos e Ribeiro [22], é apresentado a proposta de um 

Juiz Online que está em fase de desenvolvimento, denominado 

JOnline. Essa ferramenta tem como principal objetivo a 

automatização da avaliação de códigos-fonte de programação, bem 

como auxiliar os alunos no processo de aprendizagem. O JOnline 

possui fóruns, submissão de códigos-fonte C/C++ e seus erros, e 

também o tutorial da ferramenta.  

Torezani et al [23] trazem em seu artigo o NewProg, um ambiente 

online de programação direcionado para crianças que permite ao 

professor acompanhar os progressos e resultados das atividades de 

cada aluno. Para avaliar o ambiente NewProg, realizou-se um 

experimento com 20 crianças de cinco à oito anos, em uma 

instituição de ensino fundamental. Foram realizadas atividades com 

níveis crescentes de dificuldades. Com isso, os autores verificaram 

que o ambiente proporcionou o desenvolvimento das habilidades 

cognitivas para resolução de problemas. 

No artigo de Santos et al [24], é apresentado o PROGLIB, uma 

ferramenta de programação baseada em JAVA, que utiliza a 

linguagem de sinais, com o intuito de facilitar aos portadores de 
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deficiência auditiva o entendimento da programação. Essa 

ferramenta foi aplicada em forma de uma oficina, com um grupo de 

8 estudantes deficientes auditivos do ensino técnico e um interprete 

de libras. Os estudantes realizaram atividades de programação com 

nível de dificuldade crescente. Os autores relataram que durante a 

realização das atividades, puderam observar que a utilização dos 

sinais facilita a compreensão da programação por parte dos 

estudantes. Tendo como principal contribuição a construção, 

avaliação e validação de seu framework. 

Para os alunos especiais com deficiência auditiva e/ou física tem-se 

o VISUAL JO2  [25], que é baseado em JAVA e foi disponível 

num Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Os conteúdos e 

recursos da ferramenta são divididos em quatro áreas funcionais: 

Conteúdo didático e exercício; Tradução e navegação por tópico; 

Acessibilidade; Instruções e navegação por slide. O principal 

diferencial do VISUAL JO2 é que o objeto da POO não é abstrato, 

pois é tratado como um objeto da vida real. Assim, Soares et al 

[25] realizaram uma pesquisa com 48 alunos e 100% deles utilizam 

a ferramenta como primeiro recurso didático para o ensino-

aprendizagem de programação JAVA. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Para melhor ilustrar a análise feita com os critérios mencionados no 

capítulo 2, é apresentada a Tabela 1. Na coluna da esquerda, os 

critérios utilizados e os números entre 10 à 26 dispostos na 

segunda linha referem-se aos artigos apresentados no capítulo 3.1. 

A análise levou em consideração três respostas para os critérios 

analisados: S para atingiu plenamente; P para atingiu parcialmente; 

N para não atingiu. Numa análise geral, todas as ferramentas 

apresentadas nos artigos auxiliam no ensino-aprendizagem de 

programação de alguma forma. Levando em conta que as 

ferramentas foram pensadas para o ensino, todas permitem que o 

aluno seja considerado um agente ativo, pois, segundo Papert, ele 

programa o computador, domina os equipamentos tecnológicos e 

constrói seu conhecimento [4]. Porém, a maioria dessas 

ferramentas não apresentam os conceitos de programação, nem 

aumentam o nível de dificuldade das atividades propostas. Estas 

ferramentas preocupam-se apenas com o resultado final, não 

levando em conta todo o processo de ensino-aprendizagem que 

deveria embasa-las. Logo, o aluno pode se desmotivar por não 

encontrar na ferramenta subsídios auxiliares para seu aprendizado, 

nem desafios para motivá-los. 

Algumas, como o Scratch [9][10][11][12], não preocupam-se tanto 

com a linguagem de programação, pois apresentam blocos de 

comandos prontos para que o aluno possa criar suas história, 

animações e jogos de forma interativa. Sendo assim, ferramentas 

como o Scratch são bastante úteis na introdução dos conceitos de 

programação, uma vez que é possível trabalho o raciocínio lógico e 

apresentar alguns conceitos como laço de repetição, condicionais, 

entre outros. 

O Alice [13][14], o Greenfoot [15] e o MIT-App Inventor [20] 

seguem o mesmo conceito do Scratch: o aluno programa por meio 

de blocos prontos e visualiza o resultado de forma gráfica. O 

Greenfoot apresenta um recurso a mais, além da programação em 

blocos, podendo ser por meio de uma linguagem de programação 

(JAVA). Assim, essa ferramenta torna-se um recurso que pode ser 

utilizado por mais tempo em virtude de permitir que sejam 

ensinados conceitos e comandos de JAVA. 

Referente à autorregulação da aprendizagem e ao feedback, essas 

ferramentas foram avaliadas como tendo atingido parcialmente 

esses critérios. Apesar das ferramentas mostrarem o resultado 

gráfico, elas não se preocupam em auxiliar o aluno a aprimorar o 

conhecimento, pois não oferecem nenhum ou pouco retorno 

(feedback) informando os motivos dos erros cometidos ou 

oferecendo dicas e instruções de como realizar determinada tarefa. 

Desta forma, dificulta-se a tomada de consciência por parte do 

sujeito, pois fica limitada a quantidade de informação disponível 

para que o aluno possa perceber como agiu e, ao reproduzir sua 

ação, altera-la e aperfeiçoa-la. 

A ferramenta mais completa, dentre as analisadas, foi a Visual JO2 

[25], criada para deficientes físicos e auditivos. Essa ferramenta foi 

apontada como a mais completa, pois apresenta um conjunto de 

recursos educacionais importantes para o ensino-aprendizagem, por 

exemplo: trabalha com inclusão, o sistema possui um recurso que 

traduz as explicações e códigos para a LIBRAS; conteúdos 

didáticos e exercícios, possui os conteúdos de programação 

aprendidos em sala de aula juntamente com exemplos de fácil 

entendimento e atividades práticas; acessibilidade, a ferramenta 

oferece opções como o teclado virtual para ser utilizado com o 

dedo ou com instrumento de auxílio; estímulo visual, traz os 

conceitos abstratos relacionado com o mundo real, no qual o aluno 

pode construir seu próprio objeto, manipulá-lo e visualizar o 

resultado. Com isso, a ferramenta Visual JO2, contempla com 

todos os critérios analisados. 

Outra ferramenta que atingiu quase todos os critérios analisados foi 

o Persona-Algo [19], apresentando recursos da inteligência 

artificial através da computação afetiva. Com o uso da computação 

afetiva o Persona-Algo auxilia o professor a detectar alunos que 

estão com dificuldades e aqueles que apresentam sinais de 

desânimo, executa também, um processo de filtragem que indica 

“vizinhos” para trabalharem de forma colaborativa. Além disso, 
gera recomendações de atividades para cada aluno, com o intuito de 

aumentar gradativamente os níveis de dificuldades. 

Contudo, as TICs que mais demonstraram auxilia no processo de 

ensino-aprendizagem do aluno, são aquelas que permitem que as 

teorias sejam aprendidas naturalmente, podendo o sujeito explorar 

e interligar a outros conhecimentos. 

5. CONCLUSÕES 
O presente trabalho apresenta algumas ferramentas TICs 

desenvolvidas para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de 

programação. Muitos resultados aqui obtidos devem ser 

Tabela 1 - Avaliação dos dados 

[9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

1 Promoção da criatividade S S S S S S S N N N S S N N N P S

2 Dificuldade crescente N N N N N N P S N N S N N P P N S

4 Apresentação de conceitos N N N N N N N N N N S N S S N N S

5 Auto regulação da aprendizagem P P P P P P P S N P S P S S N P S

6 Agente ativo S S S S S S S S S S S S S S S S S

7 Motivacional S S S S S S S S P P P S S P S S S

8 Feedback P P P P P P P S N S S P P S N N P

9 Concreto e abstrato S S S S S S S N N N N S N N S N S

ARTIGO S ANALISADO S
CRITÉRIO S DE AVALIAÇÃO
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considerados, e nesse contexto, pensados antes de criar uma 

ferramenta, investigar o que já existe e tentar aprimorar o que falta. 

Acredita-se então, que o uso das TICs auxiliam no processo de 

ensino-aprendizagem de programação, mas o professor deve 

planejar suas aulas para tirar o máximo de proveito que essas 

ferramentas podem trazer para suas aulas. Além disso, não se pode 

pensar que elas sozinhas irão ensinar e resolver as dificuldades das 

disciplinas de programação apresentam. O professor é responsável 

pela intermediação sujeito-objeto.  

Na maioria dos artigos pesquisados, apontam essas ferramentas 

como sendo úteis apenas para a introdução aos conceitos de 

programação. Será que não é o caso de pensar numa ferramenta 

capaz de ir evoluindo juntamente com as necessidades do 

professor, do aluno e do conteúdo?! Se essas ferramentas de fato 

auxiliam na introdução aos conceitos de programação, porque 

normalmente não se encontram elas na introdução desses 

conceitos?! Essas são perguntas que instigam trabalhos futuros, a 

pensar na construção de uma ferramenta TIC ideal vinculada à uma 

abordagem que contenple um planejamento de atividades para todo 

o processo de ensino-aprendizagem de programação. 

Nesse contexto, considera-se que uma ferramenta TIC ideal 

auxiliar professores e alunos no processo de ensino-aprendizagem 

de programação, seria aquela que tem todo conteúdo teórico 

abordado na disciplina de programação escrita de forma simples e 

com o mínimo de termos técnicos. A ferramenta deveria 

proporcionar ao aluno experiência visual dos programas criados, a 

cada novo comando, trazer exemplos reais do cotidiano do aluno. 

Permitir ao aluno explorar e experimentar todos os recursos, 

mesmo os muito avançados, pois irá instigar o desenvolvimento 

cognitivo. A ferramenta ideal deveria a cada erro do aluno, contar 

com um tutor inteligente que explicasse o erro de forma clara, sem 

deduções e termos técnicos. Instigaria o aluno a fazer muitas 

atividades com desafios para motivá-lo. E deveria permitir a 

criatividade do aluno, sem que apenas imite seu professor. 
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ABSTRACT 
In distance training, teachers and students communicate and 

interact using virtual tools, one of the Virtual Learning 

Environment (VLE). The objective of this study was to propose 

and validate a teaching strategy based animations for training e-

learning, to provide trial users and contribute to their learning. 

The methodology for the development of this research involves 

the study and analysis of the characteristics of virtual learning 

environments (e-learning); development of knowledge-based 

material with the animation tactic; proposal of validation with 

group of students; Performance evaluation of students in relation 

to the proposed learning process and used by the e-learning 

environment. The validation was perform by two groups of 

students who used the AVA to work with the contents of 

Defensive Driving. 

RESUMO 
Nos treinamentos a distância, professores e estudantes se 

comunicam e interagem utilizando ferramentas virtuais, sendo 

uma delas o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O 

objetivo deste artigo é apresentar a estratégia de ensino baseada 

em animações que foi desenvolvida e utilizada para treinamentos 

e-learning, a fim de proporcionar experimentação aos usuários e 

contribuir para o seu aprendizado. A metodologia empregada para 

o desenvolvimento desta pesquisa envolveu estudo e análise das 

características de ambientes virtuais de aprendizagem (e-

learning); desenvolvimento do material da base de conhecimento 

com a tática de animação; validação da proposta com grupo de 

estudantes; avaliação do desempenho dos estudantes em relação 

ao processo de aprendizagem proposto e utilizado pelo ambiente 

e-learning. A validação foi realizada por dois grupos de 

estudantes que utilizaram o AVA para trabalhar com o conteúdo 

de Direção Preventiva. 

 

Categories and Subject Descriptors 

K.3.2 [Computer and Information Science Education]: 
Information systems education. 

General Terms 
Algorithms, Human Factors, Verification. 

Keywords 
Virtual learning environments, Cognitive styles, Animation 

tactics. 

1. INTRODUÇÃO 
Os ambientes virtuais de aprendizagem, também denominados e-

learning, são sistemas computacionais destinados ao suporte de 

atividades de ensino-aprendizagem, mediados pelas tecnologias 

de informação e comunicação. 

Estes ambientes possuem como principal objetivo integrar várias 

mídias, linguagens e recursos; apresentam informações em ordem; 

promovem interações entre pessoas e objetos de conhecimento, 

socializam produções, visando proporcionar a aprendizagem. As 

atividades desenvolvem-se no tempo, ritmo de aprendizagem e 

espaço em que cada participante se localiza, de acordo com a 

intencionalidade explícita e um planejamento prévio, o qual 

constitui a espinha dorsal das atividades a realizar, sendo revisto e 

elaborado continuamente no andamento da atividade [1]. 

Em ambientes educacionais, as emoções vinculadas à realização 

como satisfação de aprender, como esperança, orgulho, raiva, 

ansiedade, desespero, ou tédio são importantes para motivação do 

estudante, assim como para seu desempenho e o desenvolvimento 

da sua ansiedade [2]. 

O processo deve conter uma ligação afetiva, para que o estudante 

associe o conteúdo com suas recordações de experiências já 

vividas. A afetividade é utilizada com um significado mais amplo, 

referindo-se às vivências dos indivíduos e às formas de expressão 

mais complexas e essencialmente humanas [3]. 
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Este trabalho se baseia em pesquisar sobre como o uso da tática 

de animações em ambientes virtuais podem auxiliar no 

ensino/aprendizado, através da identificação prévia do estilo 

cognitivo do indivíduo, a fim de adaptar a forma de apresentação 

do conteúdo.  

Para que seja possível obter o aprendizado significativo, 

inicialmente para que a aprendizagem ocorra, são utilizados 

conhecimentos prévios que o estudante possui. São quatro os 

princípios para facilitar o aprendizado [4]:  

- Diferenciação progressiva: Os conceitos gerais devem ser 

trabalhados antes dos mais específicos. 

- Reconciliação integradora: Um processo cíclico, com o 

reconhecimento e (re) organização entre conhecimentos já 

existentes e novos, que estão sendo incorporados ao 

conhecimento e à estrutura cognitiva. 

- Organização sequencial: Corresponde à apresentação do 

conteúdo, obedecendo a uma dependência sequencial. 

- Consolidação: Contextualização dos exercícios e práticas, 

melhorando o aprendizado. 

O objetivo principal da pesquisa é propor e validar uma estratégia 

de ensino baseada em animações para treinamentos e-learning, a 

fim de proporcionar experimentação aos usuários e contribuir para 

o seu aprendizado. 

Este artigo está organizado nas seguintes seções: a seção 2 

apresenta o referencial teórico relacionado aos temas de pesquisa; 

a seção 3 descreve os resultados; na seção 4 é relatado o processo 

de validação realizado; por fim, são apresentadas as conclusões do 

trabalho. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Esta seção apresentada a fundamentação teórica referente a 

ambientes virtuais de aprendizagem, os principais estilos 

cognitivos com a visão e os conceitos de diversos autores, 

trabalhos relacionados e o domínio sobre Segurança no Trânsito. 

2.1 Ambientes virtuais de aprendizagem 
Os ambientes virtuais de aprendizagem, também conhecidos como 

ambientes e-learning são sistemas/ferramentas destinados 

principalmente para suportar o ensino/aprendizagem. 

Segundo [5], a informática tem sido considerada, pela maioria dos 

profissionais da educação, psicologia e da ciência da computação, 

uma grande aliada no processo ensino/aprendizado. Entretanto, 

pesquisas têm demonstrado que o uso da informática na educação 

somente será eficaz com o desenvolvimento de ambientes 

educacionais, onde o computador seja utilizado como uma 

ferramenta de interação entre o estudante, o professor e o 

conteúdo a ser apresentado. 

A utilização das tecnologias de informação e comunicação (TICs) 

e de um modo particular a internet, constitui um dos eixos 

orientadores do desenvolvimento da educação e formação, 

podendo ser considerada como um dos paradigmas de inovação e 

evolução das sociedades. No entanto, mais importante do que 

qualquer tecnologia é a forma como as pessoas a utilizam no seu 

desenvolvimento individual ou coletivo, ou seja, como as pessoas 

tornam as tecnologias úteis às suas vidas, tendo em conta os seus 

estilos de aprendizagem [6]. 

2.2 Estilos Cognitivos de aprendizagem 

Em relação à inteligência humana, voltando no tempo, em Paris, 

especificamente no ano de 1900, Sr. Alfred Binet estudava e 

constatava que haveria alguma possibilidade de detectar, através 

de testes psicológicos, o sucesso ou o fracasso de suas crianças 

nas séries primárias das escolas parisienses. Alfred Binet acaba de 

criar o teste de QI para medir a inteligência. Este tipo de teste não 

foi bem aceito durante a primeira guerra mundial e iniciou-se uma 

revolução sobre este tipo de avaliação [7]. 

É muito importante a identificação do estilo cognitivo do 

estudante, é fundamental para o desenvolvimento e para 

beneficiar o aprendiz no processo de aprendizado. A partir do 

estilo cognitivo, é possível desenvolver o conteúdo a ser ensinado 

de forma a contemplar este estilo. 

De acordo com [8], se existirem incompatibilidades entre os 

estilos de aprendizagem da maioria dos estudantes em uma classe 

e o estilo de ensino do professor, os estudantes podem se tornar 

aborrecidos e desatentos em sala de aula, falhar em testes, ficar 

desanimados sobre o curso e, em alguns casos, mudar para outros 

currículos ou abandonar a escola. 

Os estilos cognitivos são divididos em quatro dimensões, segundo 

[9]: Aprendizes ativos e reflexivos; Aprendizes sensorial e 

intuitivo; Aprendizes visual e verbal; Aprendizes sequencial e 

global. 

O autor Kolb [10] apresenta a teoria de aprendizagem, que 

consiste basicamente em estabelecer quatro estilos cognitivos 

distintos, baseada em um ciclo de aprendizagem de quatro 

momentos diferentes. A divisão estabelecida é: experiência 

concreta (sentir), observação reflexiva (observar), conceituação 

abstrata (assimilar), experimentação ativa (fazer). Divide o 

aprendizado em três fases conhecidas como: Aquisição; 

Especialização e Integração. 

Comparando as abordagens dos autores estudados é possível 

destacar que cada autor possui sua metodologia de abordagem e 

classificações para diferentes estilos cognitivos. 

2.3 Tática de animações  
Considerando o posicionamento dos autores [11], as estratégias 

de ensino constituem-se em percursos e ações que viabilizam o 

processo de aprendizagem por meio de uma metodologia 

dialética, ou seja, que favorece o desenvolvimento de ações 

cognitivas como a observação, a confrontação, a elaboração de 

hipóteses, a análise e a sintetização, entre outras, realizadas pelo 

estudante ao aprender. 

As estratégias de aprendizagem, segundo [12], expõem a 

sequência de comportamentos e/ou procedimentos realizados pelo 

estudante para alcançar uma determinada tarefa ou alcançar um 

objetivo acadêmico específico. 

Desta forma, pode-se afirmar que a relevância da compreensão e 

da utilização das estratégias de ensino e das estratégias de 

aprendizagem não se restringe unicamente ao processo 

educacional realizado em condições presenciais, podendo ser 

considerada a implementação de programas educacionais 

desenvolvidos em ambientes virtuais de aprendizagem que vêm 

adquirindo seu espaço em sistemas educacionais [13]. 

As estratégias de ensino são auxiliadas por um conjunto de táticas 

de ensino, que são elementos específicos utilizados na elaboração 

das estratégias, como, por exemplo, textos, sons, imagens, 

exercícios, animações, esquemas, entre outras. As animações 

interativas são, segundo [14], filmes de computação gráfica que 

permitem ao usuário interagir, alterando determinados parâmetros, 

durante a simulação do evento específico, permitindo também que 

o estudante altere o resultado final a partir das variáveis alteradas. 
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Desta forma, considera-se a tática de animação uma aliada quando 

utilizada como uma tática de ensino em ambientes virtuais de 

aprendizagem. 

2.4 Segurança no trânsito e a utilização de ferramentas de 
treinamentos e-learning 

Existem três elementos básicos que compõem o sistema de tráfego 

no Brasil, são eles o veículo, a via e o indivíduo ou condutor, 

onde já existem pesquisas que demonstram que 90% dos acidentes 

ocorridos estão relacionados ao elemento humano, sejam estes por 

erros ou até mesmo violações de regras de trânsito [15]. Segundo 

[16], justifica-se que o comportamento do motorista possui uma 

maior importância relacionando com outros fatores que 

contribuem com os acidentes.  Esta importância relacionada ao 

comportamento do condutor é enfatizada por [17], que justifica 

que o condutor é capaz de influenciar em praticamente todas as 

necessidades do sistema através de suas escolhas 

comportamentais. 

Devido à grande variedade de características e perfis dos 

condutores, há uma dificuldade de controlar o elemento humano 

[18], tornando difícil aplicar metodologias para melhoria e 

aperfeiçoamento dos condutores. É importante salientar que a 

identificação de sistemas ou iniciativas com maior potencial de 

induzir os condutores a um comportamento seguro, terão melhor 

desempenho em função da eficiência e a grande relevância no 

tráfego rodoviário no Brasil. 

No Brasil, o ensino de segurança no trânsito, utilizando 

ferramentas e-learning, não é comum. Atualmente, existem 

algumas universidades que aplicam este tipo de metodologia, 

porém para indivíduos que procuram o treinamento para 

qualificação e curso tecnólogo, por exemplo, o curso oferecido 

pela UNISUL de Santa Catarina, Brasil [19]. 

Alguns itens que são ministrados nestes ambientes estão 

relacionados às técnicas para manter-se seguro e observando 

também a forma de condução e reação de outros indivíduos no 

trânsito. 

Alguns treinamentos importantes normalmente aplicados em 

ferramentas e-learning são [20]: Reponsabilidades básicas de um 

motorista; Air bags e cintos de segurança; Distrações e rotas de 

fuga; Mudanças de faixas e cruzamentos (utilização do espelho 

retrovisor); Os perigos da velocidade excessiva; Direção para 

economia de combustível. 

O veículo surgiu para facilitar o deslocamento e a interação entre 

os indivíduos e os grupos. A frota de veículos tem aumentado, 

tanto pelo crescimento populacional quanto pela engenharia de 

tráfego que não tem acompanhado esse crescimento [21]. 

Os autores em [22] salientam que no que diz respeito às políticas 

de segurança no trânsito, poucos estados do Brasil deixaram claro 

em seus planejamentos de trabalho e agendas de prioridades ações 

para educar que poderiam prevenir acidentes de trânsito. 

Em síntese, um programa de educação para o trânsito, que 

transforme o estudante em um agente ativo no processo 

ensino/aprendizagem e que contribua para a adoção de 

comportamentos humanos no trânsito e para a mudança de 

comportamentos de risco, deverá ter como meta contribuir para o 

processo de formação de cidadãos conscientes de sua 

responsabilidade individual e respeitadores dos direitos dos 

outros. 

2.5 Trabalhos relacionados 
Nesta seção, são apresentados alguns trabalhos relacionados, 

trazendo algumas formas de utilizar e classificar o estilo dos 

aprendizes e o uso de animações interativas. 

2.5.1 Uso de animações interativas na abordagem dos conceitos 
da energia mecânica no ensino médio [23] 
O trabalho se propôs a investigar se o uso de animações 

interativas computacionais, na função de organizadores prévios, 

pode favorecer os processos de ensino e aprendizagem dos 

conceitos da Energia Mecânica. 

Foi desenvolvida uma animação interativa, denominada Energia 

no Bate – estaca. O experimento foi realizado com um grupo de 

52 alunos considerados experimental A e com um grupo de 54 

alunos considerados controle B, distribuídos em turnos diferentes, 

matutino, vespertino e noturno. Para fundamentar a conclusão 

foram utilizadas duas comparações entre a média dos resultados. 

Uma delas foi o teste t de student para amostras pareadas [24]. O 

objetivo principal é avaliar as diferenças observadas. Os 

estudantes que participaram no grupo experimental com a 

animação apresentaram um avanço no aprendizado. Este trabalho 

relacionado não prospectou avaliação/classificação dos estilos 

cognitivos, porém demonstra que a animação pode ser fator 

importante para o aprendizado do indivíduo. 

2.5.2 Estilos e estratégias de aprendizagem personalizadas a 
alunos das modalidades presenciais e a distância [25] 
A aprendizagem vem a cada dia tomando impulso gradativo nas 

formas de educação. A utilização das tecnologias de informação e 

comunicação (TICs) e, de um modo particular, a internet, 

constitui um dos eixos orientadores desse desenvolvimento. 

Mais importante do que as TICs é a forma com que as mesmas são 

utilizadas no passar dos dias das pessoas, ou seja, conforme seu 

perfil individual. Este artigo apresenta o desenvolvimento de um 

sistema para diagnosticar estilos de aprendizagem (perfis 

cognitivos), podendo assim, promover situações de aprendizagem 

individualizadas e direcionadas de acordo com cada indivíduo, ou 

seja, o professor poderá ter informações sobre o estilo de 

aprendizagem e conhecer as preferências de aprendizagem de seus 

alunos, a fim de desenvolver as complementaridades e obter 

elementos que sirvam para diferenciar a sua prática do ensino. 

Este sistema foi validado com discentes dos cursos de graduação 

presenciais em Ciências Contábeis, Medicina Veterinária, 

Pedagogia e docentes do Curso de Capacitação no Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle (modalidade à distância) 

da Universidade de Cruz Alta. Após, foram diagnosticados através 

de uma amostra os quatro estilos de aprendizagem de maior 

predominância. 

Os estilos de aprendizagem foram classificados de acordo com 

Silvermann e Felder, onde os estilos predominantes no trabalho 

foram visual (32%), global (28%), verbal (21%) e sequencial 

(19%). A partir do resultado apresentado no sistema para 

diagnosticar estilos de aprendizagem, foram definidas táticas de 

apresentação do conteúdo, direcionadas a cada estilo detectado. 

2.5.3 A elaboração de material didático em ambientes virtuais 
de ensino aprendizagem: o desafio da transposição didática 
[26] 
Este trabalho foi desenvolvido na universidade de Santa Maria 

com o foco na produção de material didático por estudantes do 

curso de licenciatura. A metodologia utilizada foi a Pesquisa ação 

participativa, construtivista, visando interação do pesquisador 
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com os sujeitos de investigação. Não houve identificação de perfis 

cognitivos neste trabalho, e também não foram aplicadas técnicas 

de animações de interação, porém houve um diferencial que foi o 

desenvolvimento do próprio material didático pelos professores, 

ocorrendo o desafio da utilização de novas técnicas de hipermídia, 

aplicando tecnologias inovadoras. A análise da disciplina 

demonstrou que houve a compreensão por parte dos estudantes do 

material didático digital elaborado em um AVA.  

2.5.4 Um estudo sobre o desenvolvimento de competências em 
ambientes simulados [27]  
Este trabalho apresenta a percepção dos alunos de administração 

no desenvolvimento de habilidades em um ambiente simulado. O 

artigo apresentado observa a definição de competência que estaria 

relacionada à formação de elementos com o domínio de um 

indivíduo no assunto que é pretendido na aplicação, ou seja, o que 

for fazer, neste caso, a aplicação do conhecimento tácito. 

O jogo desenvolvido consistiu basicamente em simulações de 

transações financeiras onde diferentes grupos de gestores realizam 

estas transações, a partir de análises financeiras. A tomada de 

decisão indicava o desempenho ao final do jogo. 

Foram matriculados 32 alunos, que participaram da simulação ao 

longo do semestre, todos os alunos com formação acadêmica em 

outras áreas, a média de idade foi de 25 anos divididos entre 

homens e mulheres. 

Nas respostas dos questionários aplicados ficou evidente pelo 

autor que a resposta à pergunta relacionada ao tipo de aula que 

mais propicia o aprendizado é a que apontou como sendo a 

experiência com os jogos como o modelo de aula mais 

significativa. Além desta afirmação, a nota média bem mais 

expressiva foi com o modelo baseado em jogos e simulação de 

empresas que apresentou de forma mais adequada no aprendizado. 

2.5.5 Análise dos trabalhos relacionados apresentados 
Os autores dos quatro trabalhos relacionados estudados reforçam 

que é importante para a ação e participação do estudante durante o 

processo de ensino-aprendizagem. 

Somente um dos autores considerou a identificação do estilo 

cognitivo do estudante para desenvolvimento de sua pesquisa, 

sendo os autores utilizados Felder e Silvermann, também 

considerados como autores principais para identificação do estilo 

cognitivo para elaboração da pesquisa. 

Pode-se destacar que os autores que utilizaram a 

animação/simulação como tática de ensino para enriquecer o 

processo de ensino-aprendizagem não identificaram o estilo 

cognitivo em seus trabalhos. 

3. RESULTADOS 
Várias pesquisas estão sendo realizadas com um Ambiente Virtual 

de Aprendizagem (AVA) desenvolvido por um grupo de pesquisa 

do Departamento de Informática da Universidade e que também 

foi utilizado neste trabalho. Com o passar do tempo e das 

pesquisas o ambiente vem agregando melhorias nos seus 

aplicativos e funcionalidades. Os trabalhos já realizados no 

sistema podem ser encontrados em [28], [29], [30], [31], [32], 

[33] entre outros. 

3.1. Determinação do estilo cognitivo utilizando a técnica de 
redes neurais artificiais 
Para cada estilo cognitivo, foram elaboradas duas estratégias 

pedagógicas, a fim de possibilitar melhoria da qualidade de 

aprendizagem do estudante a partir do seu estilo cognitivo. Uma 

delas considerando a tática de animação e a outra não. 

1ª aula – Responsabilidade do condutor 

A primeira aula relacionada à responsabilidade do motorista 

apresentou um texto padrão, independente do estilo cognitivo do 

usuário. Nesta aula não houve variações de estilo cognitivo nem 

animações. 

2ª aula – Air bags e cintos de segurança 

Os assuntos abordados referem-se à segurança dos ocupantes e 

aos ajustes dos elementos passivos de segurança em um veículo, 

como cinto de segurança e ativo air bag. 

A Figura 1 representa a tática de animação utilizada no ambiente 

virtual de aprendizagem que tem por objetivo animar o 

acionamento do air bag, verificando o impacto do ajuste das 

distâncias do acento do veículo em relação ao volante. 

 
Figura 1. Animação com Air bags 

3ª aula – Mudança de faixa e cruzamento 

Nesta aula o aprendiz tem o objetivo de entender algumas boas 

práticas seguras para melhorar o desempenho na direção. Utiliza-

se animação relacionada à sinalização e visualização dos espelhos 

retrovisores antes de ingressar ou simplesmente trocar de pista. A 

Figura 2 mostra a animação utilizada no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem para a aula sobre mudança de faixa e cruzamento. 

 

Figura 2. Animação com Mudança de Faixa 

4ª aula – Os perigos da velocidade excessiva 

A velocidade excessiva é uma das maiores ameaças e uma das 

principais causas de colisões e danos. A Figura 3 mostra a 

animação utilizada no Ambiente Virtual de Aprendizagem para a 

aula sobre os perigos da velocidade excessiva. 
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Figura 3. Animação com Velocidade Excessiva 

5ª aula – Direção para economia de combustível 

O objetivo desta aula é apresentar como a forma de dirigir 

interfere no consumo de combustível, e o que pode ser feito para 

diminuir este consumo. 

 

Figura 4. Animação com Economia de Combustível 

A Figura 4 mostra a animação utilizada no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem para a aula sobre economia de combustível. 

4. VALIDAÇÃO 
A validação foi realizada com um grupo de estudantes do curso 

técnico em informática do CEPRU (Centro de Educação 

Profissional da Universidade). A amostra utilizada foi um grupo 

de 17 estudantes que foram divididos de forma aleatória para 

utilização do ambiente, onde um grupo utilizou o conteúdo com a 

tática de animação e outro grupo sem a tática de animação. 

Em cada aula apresentada foi aplicado o “quiz” para avaliar o 

aprendizado e a evolução do aprendizado comparando os dois 

grupos, com e sem a tática de animação na interação com o AVA.  

A média de acertos para os estudantes que não utilizaram a 

animação foi de 57% das questões apresentadas pelo AVA. A 

média de acertos para os estudantes que utilizaram a animação foi 

de 76%. Assim, comparando com o resultado das respostas dos 

dois grupos, tem-se uma evolução nos acertos em 19% para a 

utilização do AVA com a tática de animação. 

O objetivo principal foi propor e validar uma estratégia de ensino 

baseada em animações para treinamentos e-learning, a fim de 

proporcionar experimentação aos usuários e contribuir para o seu 

aprendizado.  

5. CONCLUSÃO 
Algumas considerações são citadas a seguir: 

- Os treinamentos e-learning podem utilizar uma metodologia de 

avaliação através da experimentação/animação? Sim, os ambientes 

e-learning podem utilizar metodologias de avaliação que utilizem 

animação, comprovado com o desenvolvimento da tática de 

animação no conteúdo trabalhado. 

- Os treinamentos oferecidos podem melhorar a preparação do 

profissional para uma situação real? Considerando que os 

assuntos abordaos neste trabalho são de muita relevância para a 

segurança no trânsito, é possível responder que existe a 

contribuição e o preparo do profissional que estará 

desempenhando suas atividades como motorista, por exemplo. 

- A avaliação do aprendizado nos treinamentos e-learning deve 

considerar a tomada de decisão do indivíduo em situações 

animadas? Conforme apresentado, a avaliação do aprendizado 

deve ocorrer de forma individual e deve respeitar a decisão de 

cada indivíduo, onde é possível verificar o resultado de sua 

decisão. Neste trabalho, foi utilizado o quiz como indicação de 

resultados. 

Com o desenvolvimento do trabalho e com os resultados 

estatísticos apresentados, foi possível concluir que os 

treinamentos e-learning podem utilizar uma metodologia de 

animação, podendo sim melhorar a preparação do profissional 

para uma situação real, avaliando sua tomada de decisão nas 

animações apresentadas.  
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ABSTRACT 
Free software for the educational context is important tool to aid 

educators in the school environment and in combating social and 

digital exclusion. In this sense, the research aims to show the 

pedagogical value of using free educational software in the 

teaching process of geometric constructions and mathematical 

functions, identifying the potential benefits of their use. The 

evaluation methodology involved two ninth-grade classes from 

elementary school of a private school in Itajubá-MG. The main 

results of the research indicated that students participating of the 

study obtained improvements in the understanding of the 

Mathematics contents, as well as ease of use of the tool to solve a 

series of exercises proposed. 

RESUMO 

Os softwares livres voltados para o contexto educacional são 

ferramentas importantes para o auxílio dos educadores no 

ambiente escolar e no combate à exclusão digital e social. Nesse 

sentido, a pesquisa visa a mostrar o valor pedagógico do uso de 

um software livre educacional no processo de ensino de 

construções geométricas e funções matemáticas, identificando os 

potenciais benefícios de seu uso. A metodologia de avaliação 

envolveu duas turmas do nono ano do ensino fundamental de uma 

escola privada da cidade de Itajubá-MG. Os principais resultados 

da pesquisa indicaram que os estudantes participantes do estudo 

obtiveram melhorias na compreensão dos conteúdos da disciplina 

de Matemática, além de facilidade na utilização da ferramenta 

para resolverem uma série de exercícios propostos. 

Descritor de Categorias e Assuntos 

K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education 

– computer-assisted instruction. 

Termos Gerais 

Experimentation. 

Palavras Chave 

Software Livre, Construções Geométricas, Funções Matemáticas, 

Ensino Fundamental, GeoGebra. 

1. INTRODUÇÃO 
Atualmente, vivencia-se a era da revolução da informática, em 

que o acesso à informação, recursos computacionais, softwares 

especializados e novas tecnologias surgem diariamente. Nessa 

seara, uma classe especial de softwares – os softwares livres – 

vem ganhando espaço no meio tecnológico. 

No que concerne à educação, o uso de computadores nas escolas 

públicas e privadas brasileiras cresce gradualmente, tanto no 

ensino fundamental quanto no ensino médio. De acordo com 

dados do Censo Escolar da Educação Básica [1], no ensino 

fundamental, o recurso de maior disponibilidade é o ‘laboratório 

de informática’, sendo oferecido em 49% das escolas públicas, 

enquanto na rede privada o recurso em destaque é o ‘acesso a 

internet’, presente em 90,5% das escolas. 

Para [2], os “aplicativos educacionais oferecem diversas 

contribuições para os processos de ensino e aprendizagem”. 

Aliada a essa visão, os softwares livres possuem licença gratuita, 

isto é, diferentemente dos softwares proprietários, eles não 

necessitam de compra de licença. Ademais, sua utilização não 

requer máquinas com grande poder computacional, as quais 

geralmente compõem os laboratórios das escolas, sobremaneira, 

na rede pública. Face ao cotidiano do sistema público de ensino 

brasileiro e a escassez de recursos, observa-se que essa categoria 

de software pode ser incorporada no ambiente de aprendizagem 

das escolas. Contudo, segundo [3], o uso de tecnologias de 

informação e comunicação no ensino público brasileiro ainda é 

pouco explorado, apesar dos significativos investimentos 

governamentais. 

Quando se fala em educação, vem à tona uma gama de 

peculiaridades e discussões inerentes aos variados métodos de 

ensino e aprendizagem. De modo geral, o método de ensino e 

aprendizagem pode ser definido como a maneira com que o 

professor organiza o conteúdo e o expõe aos seus alunos, de 

forma a atingir o objetivo de transmitir o conhecimento e de como 

este é assimilado. Usualmente, nos moldes de ensino 

tradicionalmente verificados nas escolas, as aulas são expositivas, 

com exercícios padronizados para fixação. Já em 1999, [4] 

afirmava que “a escola tradicional – que sofreu inúmeras 

transformações ao longo de sua existência e que, paradoxalmente, 

continua resistindo ao tempo –, dia-a-dia, vem sendo questionada 

sobre sua adequação aos padrões de ensino exigidos pela 

atualidade”. 

Mediante o cenário exposto, o objetivo geral desta pesquisa 

envolveu analisar a utilização de um software livre educacional no 

ensino fundamental de uma escola pertencente à rede privada do 

município de Itajubá, Minas Gerais, apresentando seu valor 

pedagógico. Adicionalmente, o trabalho ainda abrangeu a 

aplicação de uma pesquisa experimental no sentido de investigar 

variadas questões de cunho pedagógico no ensino de tópicos 

ligados à disciplina de Matemática. Como principais 

contribuições do estudo, destacam-se: (i) demonstrar o nível de 

conhecimento dos alunos do ensino fundamental em relação às 

tecnologias da informação; (ii) contribuir com a disseminação da 

ideia do uso de softwares livres educacionais para que 

futuramente haja aumento de sua utilização nas redes de ensino; 

(iii) avaliar qualitativamente a opinião dos estudantes envolvidos 

no estudo verificando se o software livre educacional selecionado 

nesta oportunidade atendeu as expectativas esperadas, bem como 

seu grau de aceitação e contribuição no processo de ensino. 
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A seção 2 discute aspectos do uso de tecnologias no ensino. A 

seção 3 discorre sobre o ensino de matemática considerando a 

inerente variação multifacetada de abordagens. A seção 4 

apresenta detalhes da execução da pesquisa experimental 

realizada. A seção 5 expõe a análise dos dados coletados e, 

finalmente, a seção 6 apresenta as conclusões do trabalho. 

2. TECNOLOGIA E ENSINO 

Com as ferramentas tecnológicas que se tem à disposição 

atualmente, tais como computadores, celulares, notebooks, tablets 

e os aplicativos que acompanham estes dispositivos, uma nova 

tendência pedagógica começa a despontar contrastando com a 

educação tradicional. Tendo em vista esse panorama, consegue-se 

proporcionar espaços mais descontraídos, criando e explorando 

novos métodos de ensino que visam à autoeducação, de modo que 

a aprendizagem surge de um processo ativo entre aluno e o objeto 

de aprendizagem. 

Com base na informatização das escolas, cada vez mais é comum 

os estudantes estarem em contato com computadores e conectados 

à Internet. A partir deste novo paradigma, espera-se que os 

docentes estejam aderindo às novas tecnologias e apoiando-se 

nelas como mecanismos para auxílio no processo de ensino e 

aprendizagem. 

Hoje se pode afirmar que o método de ensino e aprendizagem não 

utiliza somente livros, da mesma forma que não se encontra 

restrito ao uso de um espaço físico. Pode-se tomar como exemplo 

o ensino a distância que, de acordo com a Secretaria de Educação 

a Distância do Ministério da Educação, tem por objetivo fomentar 

a universalização e democratização do acesso ao conhecimento e 

informação por meio de ambientes e objetos de aprendizagem. 

Além disso, os objetos de aprendizagem estão inseridos no 

cotidiano em virtude da popularização da Internet e dos recursos 

advindos da informática como ferramenta de aprendizagem. Essas 

considerações vêm de encontro com as palavras de [5] ao 

afirmarem que “estamos em um mundo em que as tecnologias 

interferem no cotidiano, sendo relevante, assim, que a educação 

também envolva a democratização do acesso ao conhecimento, à 

produção e interpretação das tecnologias”. A informática voltada 

para o contexto educacional tem sido objeto de estudo de vários 

pesquisadores, tanto no Brasil quanto no exterior. 

Variados problemas mundiais, atualmente, tem procurado suas 

soluções por meio do uso de softwares livres [6], seja nas áreas da 

saúde, militar, ambiental, educação etc. Em especial a esta última, 

ressalta-se que induzir os jovens desde o ensino fundamental a 

utilizarem softwares como ferramentas de aprendizagem é o foco 

deste trabalho e de outros estudos [7]. 

O governo brasileiro vem promovendo diversos projetos com o 

objetivo de disseminar a informática na educação. Um exemplo é 

o ProInfo Integrado1 do Ministério da Educação, que é um 

programa de formação voltado para o uso didático-pedagógico 

das tecnologias da informação e comunicação no cotidiano 

escolar, articulado à distribuição dos equipamentos tecnológicos 

nas escolas, à oferta de conteúdos e recursos multimídia e digitais 

oferecidos pelo Portal do Professor, pela TV Escola e DVD 

Escola, pelo Domínio Público e pelo Banco Internacional de 

                                                                 

1 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=

article&id=13156:proinfo-integrado-&catid=271:seed  

Objetos Educacionais. Além do referido programa, pode-se citar 

também o Formar em Rede2, projeto que objetiva melhorar a 

qualidade da educação infantil no Brasil. Esta iniciativa 

implementou uma comunidade virtual de formadores, com ações 

presenciais e a distância, gerando um contexto real de uso da 

tecnologia por professores para a troca de experiências, circulação 

e produção de conhecimento educacional e pedagógico, utilizando 

a informática como meio facilitador deste processo. 

A informática produz profundas alterações na sociedade, criando 

novas maneiras de ensinar e aprender. Para se manter como uma 

instituição mantenedora do ensino, a escola não pode ficar alheia 

a esta realidade. Os alunos devem estar preparados para conviver 

com as constantes mudanças da sociedade e, para conduzi-los, a 

escola deve contribuir fornecendo o conhecimento sobre as novas 

tecnologias, proporcionando um ambiente que supra suas 

necessidades. Juntamente com a tecnologia, a educação deve abrir 

caminhos, aperfeiçoando e desenvolvendo trajetos. Para que 

aconteça a implantação do uso do computador em uma escola é 

necessário o desenvolvimento de um projeto técnico-pedagógico, 

a compra de equipamentos, a seleção de softwares adequados e o 

treinamento de professores e funcionários. Nesse sentido, de 

acordo com [8], que conduziu um estudo sobre a informática na 

educação e a formação de professores no Brasil, “sem um trabalho 

adequado com os professores, o uso do computador pode ser de 

modo automático, não provocando nos alunos mudanças que 

possam permitir a evolução na construção do conhecimento”. 

Em complementação às palavras de [8], segundo [9], “não há 

como isolarmos a escola dos avanços tecnológicos que 

transformam a sociedade atual. As tecnologias adentram o campo 

escolar por meio de políticas públicas ou pelos usos informais que 

alunos e professores fazem destes recursos”. O aproveitamento 

dessa nova situação em processos pedagógicos que contemplam o 

aprender dos alunos depende da construção de práticas, currículos 

e metodologias que podem não corresponder aos paradigmas 

seguidos na educação atual. 

3. TRABALHOS CORRELATOS 

Com base no exposto, diversas técnicas e instrumentos de auxílio 

aplicados para a aprendizagem em áreas específicas são propostos 

continuamente. Nessa vertente, um campo que usufrui das 

vantagens oferecidas pelo uso de ferramentas computacionais 

educacionais é o estudo da Matemática. Nessa oportunidade, 

serão apresentadas algumas pesquisas ligadas, sobretudo, ao 

ensino de tópicos ligados a essa disciplina. 

O estudo de [10] envolveu o uso da ferramenta SuperLogo 3.0 no 

ensino de geometria visando a aprendizagem significativa dos 

conceitos inerentes a essa área. De acordo com os autores, por 

meio da ferramenta supracitada, os estudantes têm a oportunidade 

de acerto ou erro e, no caso desta última, o motivo que ocasionou 

o erro pode ser investigado. Como principal resultado da 

pesquisa, os autores relatam que a ferramenta “possibilitou a 

compreensão de determinados conhecimentos geométricos, 

ampliando-se a capacidade do aluno de lidar de forma 

significativa e inteligível com diversos conteúdos matemáticos” 

[10]. 

No âmbito dos jogos, a pesquisa de [11] visa a contribuir para a 

consolidação de estratégias de multiplicação de números naturais 

                                                                 

2 http://formaremrede.org.br/  
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em estudantes das séries concluintes do ensino fundamental. Para 

essa finalidade, é apresentado o jogo sério denominado Tabuada 

Legal com foco no cálculo mental, na antecipação de resultados e 

propriedades da operação de multiplicação. 

No sentido de superar obstáculos ligados ao ensino de geometria a 

deficientes visuais, [12] apresentam um ambiente dinâmico 

inovador – o Geometrix – que une um aparato simples composto 

por elementos materiais e computacionais em sua arquitetura, tais 

como um computador, o software, uma webcam, um pedestal e 

um tabuleiro. Como principais resultados da pesquisa, os autores 

destacam que a ferramenta promoveu inovações no aprendizado 

de geometria por meio de características essencialmente 

interativas, bem como proporcionou desempenho superior ao 

ensino clássico em sala de aula. 

No contexto de deficiências intelectuais, [13] apresentam o 

software Virtual-Mat como ferramenta de apoio ao ensino de 

conceitos lógico-matemáticos. Em sua execução, a ferramenta 

oferece a oportunidade dos estudantes que apresentam limitações 

intelectuais exercitarem conceitos ligados à organização cognitiva, 

tais como classificação, discriminação, ordenação e sequenciação. 

No estudo do conceito de função, a pesquisa de [14] avalia a 

contribuição do software Winplot na compreensão dos estudantes 

de uma escola pública. Os resultados relatados pelos autores 

indicam que a ferramenta contribuiu para a aprendizagem dos 

conceitos ligados aos teoremas exercitados na pesquisa. 

Outro exemplo de ferramenta computacional intensamente 

explorada no estudo de conceitos matemáticos é o software livre 

GeoGebra. A literatura científica da área apresenta estudos 

sistematicamente relatados envolvendo o uso deste software em 

variados experimentos [15, 16]. Com uma abordagem 

especificamente voltada para o aprendizado de funções 

matemáticas no Brasil por meio do GeoGebra, o levantamento 

recente realizado por [17] identificou vinte trabalhos, de 2009 a 

2012, categorizados como dissertações ou teses sobre o tema. Na 

prática, o GeoGebra unifica um sistema de computação algébrica 

com um sistema de geometria dinâmico, relacionando figuras 

geométricas às suas representações algébricas. A edição de 

equações algébricas inseridas no ambiente gera figuras 

geométricas associadas a elas e, por conseguinte, qualquer 

alteração aplicada em uma equação modifica automaticamente a 

figura correspondente. 

A expressiva quantidade de estudos envolvendo a aplicação do 

GeoGebra em diferentes contextos e os relatos de sua efetividade 

na aprendizagem dos estudantes representa o fator motivador 

envolvido na pesquisa em questão. 

4. MATERIAIS E MÉTODO 

4.1 Seleção da Ferramenta 
Na oportunidade de desenvolvimento desta pesquisa, foi 

selecionada a disciplina de Matemática para a realização do 

estudo de caso. Após a definição da disciplina, a ferramenta 

GeoGebra foi eleita como representante da categoria de software 

livre. Após a instalação da ferramenta e de estudos com materiais 

de apoio para a compreensão de seu funcionamento, foi realizado 

contato com a docente responsável por ministrar a disciplina nas 

turmas em que os testes foram aplicados. Com o respaldo da 

docente, os conteúdos abordados na disciplina foram analisados, 

podendo-se concluir que a ferramenta atendia aos requisitos para 

a realização do estudo. 

4.2 Participantes 
Os alunos participantes do estudo correspondiam a duas turmas 

diferentes do 9° ano do ensino fundamental cuja idade média dos 

alunos era de 13 anos. As turmas selecionadas atendiam aos 

critérios necessários, uma vez que a disciplina de Matemática era 

ministrada pela mesma docente. Este fato contribuiu para que os 

resultados não fossem distorcidos, dado que as turmas 

apresentavam mesmo nível de conhecimento em relação ao 

conteúdo visto em sala de aula. 

Cada uma das turmas, denominadas aqui por turma A e B, era 

composta por 21 e 22 alunos, respectivamente. Do total de 43 

alunos, 40 estavam presentes na primeira etapa do estudo (21 

alunos da turma A e 19 da turma B) e, consequentemente, 

puderam participar da segunda etapa, que consistiu em responder 

um questionário avaliativo sobre o uso da ferramenta. Durante as 

etapas do estudo de caso houve o acompanhamento da docente 

responsável pela disciplina e não ocorreram trocas de alunos entre 

as turmas. 

4.3 Local de Realização do Estudo 
A escola selecionada para participar do estudo foi uma instituição 

da rede privada do município de Itajubá, Minas Gerais. Vale 

ressaltar que os autores do estudo consultaram variadas escolas da 

rede pública do município e nenhuma se dispôs a participar, seja 

pela falta de um laboratório de informática que acomodasse a 

turma ou por questões burocráticas internas estabelecidas por cada 

instituição de ensino. 

O estudo foi realizado durante as aulas cedidas pela professora, 

sendo que as aulas introdutórias sobre o uso da ferramenta foram 

realizadas em sala de aula. O laboratório de informática utilizado 

possuía 20 máquinas de configuração básica, operando o sistema 

operacional Windows. 

A preparação do ambiente, envolvendo a instalação da ferramenta 

e a disponibilização do material de apoio (em formato pdf), foi 

realizada na semana anterior às aulas introdutórias com os alunos 

de ambas as turmas. Após as explicações iniciais em sala de aula, 

os alunos foram convidados a se encaminhar para o laboratório de 

informática da escola para realizar alguns exercícios-exemplo e, a 

partir deste momento, realizar o primeiro contato com o software 

GeoGebra. 

4.4 Aplicação do Método 
O método para a aplicação da pesquisa experimental consistiu de 

duas etapas. Na primeira, foram ministradas duas aulas 

introdutórias sobre a ferramenta GeoGebra com os alunos de 

ambas as turmas, com duração de 1 hora cada aula. Para a 

realização das aulas introdutórias, foram explorados alguns 

recursos visuais para melhor explicação dos conceitos atinentes ao 

uso da ferramenta. O conteúdo de cada aula introdutória foi o 

mesmo para cada turma, com acompanhamento da docente 

responsável durante todo o processo. 

Após o término da aula introdutória, os alunos foram convidados 

a se dirigir para o laboratório de informática onde os 

computadores já se encontravam prontos para uso. Neste segundo 

momento, cada turma dispôs de uma hora e meia para a realização 

dos exercícios e o esclarecimento de dúvidas, totalizando cinco 
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horas nesta primeira etapa. Finalizado este estágio, foi distribuída 

para cada um dos alunos uma lista com 12 exercícios previamente 

testados e resolvidos pelos autores do estudo utilizando a 

ferramenta GeoGebra, atentando-se ao fato de estarem 

relacionados a conteúdos já vistos em sala de aula. A Tabela 1 

apresenta alguns exercícios presentes na lista entregue aos 

estudantes. De modo geral, as questões versaram sobre conteúdos 

relativos aos seguintes temas: construções geométricas e funções 

matemáticas. 

Os alunos foram instruídos que o prazo de entrega da lista de 

exercícios seria de um mês. A presença dos participantes na 

primeira etapa do estudo foi controlada, e só participaram da 

segunda etapa – que consistiu em responder o questionário 

avaliativo – os alunos presentes na primeira. 

Tabela 1. Exemplos de exercícios disponibilizados aos 
estudantes participantes da pesquisa experimental. 

Lista de Exercícios 

Ex1. No revestimento de paredes de casas e prédios, usa-se um 

azulejo de dimensões indicadas na ilustração. Calcule a medida 

real e do desenho da diagonal do azulejo. Utilize o GeoGebra para 

desenhar os triângulos ABC formados e realizar os cálculos. 

 

Ex2. Trace duas circunferências C1 e C2 concêntricas de raios r1 = 

3 cm e r2 = 3,5 cm, respectivamente. Calcule a área de cada uma 

das circunferências. Utilize o GeoGebra para realizar os desenhos 

e confirmar os cálculos demonstrando as áreas nas construções. 

Ex3. Considere um triângulo isósceles com lados de 6 cm e 7 cm. 

Qual a medida da altura perpendicular ao lado de 6 cm? Utilize o 

GeoGebra para realizar a construção e confirmar os cálculos. 

Ex4. Esboce os gráficos das funções a seguir no GeoGebra. 

Coloque cores diferentes para representar cada uma delas. 

a) -3x + 3 = 0 

b) X2 – 13x + 42 = 0 

c) -2x2 -5x + 6 = 0 

 

A segunda etapa consistiu na aplicação de um questionário 

avaliativo sobre o uso da ferramenta experimentado pelos alunos 

durante a realização da lista de exercícios. O questionário 

consistiu de 11 questões de múltipla escolha visando a minimizar 

a subjetividade de questões abertas, além de um espaço para 

descrição de aspectos relevantes caso os alunos tivessem 

comentários adicionais. A aplicação do questionário levou cerca 

de 15 minutos em cada turma e os autores do estudo não 

interferiram ou ajudaram os participantes em respondê-lo. Os 

estudantes foram informados sobre o objetivo da atividade a que 

foram submetidos, bem como sobre o anonimato e uso dos dados 

coletados apenas para fins de pesquisa. A Tabela 2 apresenta as 

questões investigadas, além de uma questão final que solicita 

comentários de ordem geral. 

Tabela 2. Questões da avaliação qualitativa sobre a utilização 
do GeoGebra. 

Questões da avaliação qualitativa 

Q1. De maneira geral, a utilização do software foi de fácil 

compreensão e assimilação? 

Q2. O software apresenta os recursos necessários para a realização 

dos exercícios propostos e reforço dos conteúdos vistos em sala de 

aula? 

Q3. Os recursos visuais disponibilizados pelo software (cores, 

formas geométricas, dimensão das telas etc.) são de boa qualidade? 

Q4. A realização dos exercícios propostos utilizando o software 

como ferramenta de apoio proporcionou melhor aprendizado do 

conteúdo? 

Q5. A visualização dos polígonos desenhados no software 

apresenta maior facilidade de entendimento se comparada à 

visualização dos polígonos da apostila? 

Q6. O material de apoio para utilização do software foi de fácil 

entendimento? 

Q7. A busca por outras fontes de informação a respeito da 

utilização do programa e de outros exemplos na internet se deu de 

maneira fácil? 

Q8. O software é de fácil instalação e desinstalação? 

Q9. De modo geral, você gostaria que a utilização deste software 

no ensino dos conteúdos de matemática fosse adotada com maior 

frequência? 

Q10. Você gostaria que outras disciplinas, tais como português, 

história, geografia etc. tivessem ferramentas similares para o 

ensino e reforço dos conteúdos aprendidos em sala de aula? 

Q11. Você acha que o uso do software contribuiu para a 

aprendizagem do conteúdo trabalhado na disciplina de 

matemática? 

Comentários adicionais: 

5. ANÁLISE DOS DADOS 
A primeira questão da avaliação buscou identificar se o software 

era simples de se utilizar e como se deu a compreensão sobre a 

ferramenta. Mais da metade da amostra respondeu que a 

compreensão foi fácil, o que corresponde a 67%. 

A segunda e terceira questão referem-se à usabilidade e à interface 

da ferramenta. Nesse contexto, 87% dos alunos afirmaram que a 

ferramenta apresenta os recursos necessários para realizar os 

exercícios e 97% concordaram que os recursos visuais são de boa 

qualidade. 

A quarta e quinta questão foram propostas com o objetivo de 

mensurar a experiência do aluno em aprender o conteúdo 
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utilizando o software, comparada com a forma regular de 

aprendizagem em sala de aula. Neste caso, 55% dos alunos 

afirmaram que a ferramenta proporcionou melhor aprendizado do 

conteúdo e 35% alegaram que o aprendizado foi regular. Porém, 

10% (4 alunos) afirmaram que a ferramenta ajudou pouco ou nada 

na aprendizagem do conteúdo. Baseando-se nos comentários 

adicionais de alguns alunos participantes do estudo, pode-se 

concluir que essa opinião negativa foi atribuída ao fato de alguns 

deles terem considerado a ferramenta de difícil utilização na fase 

inicial, dependendo de aula introdutória para entendimento. 

Alguns participantes também relataram dificuldades na instalação 

do software. 

Com relação à capacidade visual da ferramenta, no quesito 

referente à comparação da demonstração dos polígonos com os da 

apostila utilizada em sala, verifica-se resultado positivo. Neste 

caso, 75% afirmaram experimentar melhor visualização e 

entendimento dos objetos desenhados no software se comparados 

com as imagens da apostila impressa. 

As questões de número seis e sete foram elaboradas com o intuito 

de analisar a recepção dos alunos acerca do material de apoio 

utilizado e sua capacidade em buscar outras fontes de informações 

sobre o software na Internet. No primeiro caso, foi observado 

retorno positivo em mais da metade dos alunos (55%) que 

afirmaram muita ou total aceitação e 45% indicando aceitação 

regular. Um ponto negativo em relação à capacidade de buscas 

por outras fontes de informação foi constatado. Durante a 

pesquisa, notou-se a existência de muitas fontes de informações 

sobre a ferramenta disponíveis na Internet, tais como vídeos, 

textos explicativos, exemplos de exercícios etc. No entanto, foi 

verificado que pelo menos 3 alunos (8%) relataram que a busca 

foi pouca ou nenhuma, não caracterizando o resultado ideal 

esperado pelos autores. Como todos os alunos participantes do 

estudo possuíam computadores pessoais e acesso a Internet em 

suas residências, imagina-se que este índice negativo reflita uma 

possível acomodação dos estudantes no sentido de buscar outros 

materiais de apoio. 

Um dos pontos importantes sobre a utilização do software seja ele 

de cunho educacional ou não, é o grau de dificuldade para 

instalação e desinstalação. A ferramenta GeoGebra possui versões 

para o sistema operacional Windows e Linux, ambas livres e 

gratuitas. A versão utilizada nesta pesquisa foi para Windows e, 

de acordo com os resultados, 65% dos alunos alegaram não haver 

obstáculos para instalação e desinstalação, enquanto os demais 

afirmaram encontrar dificuldades, apesar de não relatarem, 

especificamente, quais foram os entraves encontrados. Este é um 

ponto preocupante, visto que os usuários são leigos e isto pode ser 

considerado um obstáculo para que a utilização de softwares 

livres educacionais se torne mais presente no cotidiano dos 

estudantes. 

As questões nove e dez tiveram como objetivo identificar a 

possível aprovação dos alunos sobre a forma diferenciada e 

dinâmica de aprendizado, rompendo com a imaginável monotonia 

da aprendizagem tradicional. De um total de 40 alunos, vinte e 

oito (69%) afirmaram que gostariam que a ferramenta fosse 

adotada com maior frequência nas aulas de Matemática. Em 

contrapartida, cinco (13%) afirmaram que não gostariam. Isso 

pode ser explicado com base nos comentários que a ferramenta é 

de difícil utilização sem aulas explicativas e sua instalação não é 

fácil. Projetos futuros podem ser realizados para que os alunos e 

docentes conheçam outros softwares livres voltados para outras 

disciplinas e incorporá-los ao ambiente das salas de aula. 

Os resultados revelam bons indicadores para a possível adoção de 

outros softwares livres educacionais nas demais disciplinas 

(questão 10 do questionário). Do total da amostra analisada, 87% 

dos participantes afirmaram que gostariam muito ou totalmente 

que outros softwares educacionais fossem utilizados em outras 

disciplinas para reforço dos conteúdos. Segundo um dos 

participantes do estudo, “o software ajudou bastante na 

compreensão da matéria e no estudo, além de que se tivessem 

softwares para outras matérias isso ajudaria no ensino”. 

A questão 11 reforça os dados sobre a opinião dos alunos a 

respeito de como a ferramenta os ajudou a compreender melhor os 

conteúdos vistos em sala de aula para a disciplina de Matemática. 

Para essa questão, constatou-se que, de modo geral (Figura 1), 

houve aprovação dos alunos afirmando que a ferramenta 

contribuiu totalmente (22%) ou muito (50%) na compreensão dos 

assuntos tratados. 

 

Figura 1. Contribuição da ferramenta na aprendizagem do 
conteúdo segundo a visão dos participantes do estudo. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os softwares livres voltados para o ambiente educacional são 

ferramentas importantes para o auxílio dos educadores no 

contexto escolar e no combate à exclusão digital e social. Existem 

diversos projetos de softwares livres educacionais gratuitos que 

foram desenvolvidos para atender desde a educação infantil até a 

superior. Nesta pesquisa foi abordada a ferramenta GeoGebra, 

que é um software livre direcionado para o ensino de conceitos 

matemáticos. 

Pesquisas apontam que os estudantes apresentam grandes 

dificuldades no aprendizado de matemática. Por esta razão, faz-se 

necessário realizar estudos que contribuam para o reforço dos 

conteúdos ministrados nessa disciplina desde o ensino 

fundamental, que foi o foco desta pesquisa, até o ensino superior. 

Neste trabalho, foi discutido o valor pedagógico do uso de um 

software livre educacional no processo de ensino, identificando os 

potenciais benefícios de sua utilização. 

Nas escolas públicas visitadas no município de Itajubá, Minas 

Gerais, o maior problema encontrado está relacionado à 

infraestrutura. A maioria delas não dispunha de um laboratório de 

informática que comportasse uma turma, bem como os poucos 

computadores disponíveis eram antigos e de configuração 

ultrapassada. Alguns professores se mostraram relutantes em 

participar da pesquisa, seja por falta de conhecimento ou 

preparação em utilizar uma ferramenta tecnológica no ambiente 
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escolar. Nas visitas às escolas da rede privada do mesmo 

município pode-se observar a discrepância relacionada à 

infraestrutura entre as duas redes de ensino. As escolas privadas 

visitadas dispunham de laboratórios de informática equipados 

com máquinas de boa configuração e qualidade. Apesar disso, 

houve concordância de apenas uma escola quanto à participação 

do estudo. 

A partir dos dados coletados na pesquisa experimental realizada 

observou-se que o retorno fornecido pelos estudantes na 

utilização da ferramenta foi positivo. A maioria alegou que o 

software proporcionou maior entendimento do conteúdo estudado 

em sala de aula, o que propiciou um ambiente mais dinâmico e 

interativo. Esse resultado mostra o potencial pedagógico dos 

softwares livres educacionais e que seu uso deve ser encorajado 

pelos docentes e pelas escolas. Todavia, a falta de conhecimento 

sobre as diversas possibilidades de uso existentes e o despreparo 

dos docentes e das escolas em utilizá-los como ferramentas de 

ensino acabam desmotivando os alunos em utilizarem essas novas 

tecnologias como objetos de aprendizagem, sendo um aspecto 

importante a ser considerado não só nos dias atuais, mas também 

futuramente. 

Finalmente, acredita-se que os softwares livres educacionais têm 

grande potencial como ferramentas pedagógicas e que seu uso, em 

geral, ainda é pouco explorado. Ademais, acredita-se também que 

futuras investigações envolvendo o aprimoramento de softwares já 

existentes e o desenvolvimento de outros são essenciais para que 

o ensino brasileiro usufrua cada vez mais das melhorias advindas 

das tecnologias da informação. 
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ABSTRACT 
Virtual environments for teaching and learning offer multiple 

dynamics of synchronous and asynchronous communication that 

enrich the teaching-learning process, both in the Traditional 

Learning or Distance Education. These learning platforms can be 

enriched with different plug-ins, designed to meet specific needs 

of a particular set of users (such as teachers or students). 

However, there is a lack of studies related to the identification of 

plug-ins that automate specific activities of teachers. In this 

scenario, this paper presents the results of a systematic review 

related to tools for teachers, and a study with 78 teachers in order 

to identify the educator's perception on the use of virtual teaching 

and learning environments. The difficulties experienced by 

teachers have been verified, along with incomplete resources and 

suggestions for new plug-ins. The results show that difficulties are 

beyond the tool, eventually including a lack of infrastructure and 

insufficient training for tutors. Technically, however, the main 

observations are related to usability. 

RESUMO 
Os ambientes virtuais de ensino e aprendizagem (AVEA) 

oferecem múltiplas dinâmicas de comunicação síncrona e 

assíncrona que enriquecem o processo ensino-aprendizagem, tanto 

na Educação Presencial ou na Educação a Distância. Estas 

plataformas de ensino podem ser enriquecidas com diferentes 

plug-ins, desenhados para satisfazer necessidades específicas de 

um determinado conjunto de utilizadores (tais como professores 

ou alunos). Porém, observa-se a carência de pesquisas 

relacionadas ao desenvolvimento de funcionalidades que que 

automatizam as atividades específicas dos docentes. Neste 

cenário, este artigo apresenta os resultados de uma revisão 

sistemática sobre ferramentas destinadas aos professores, e um 

estudo com 78 professores visando identificar quais são as suas 

percepções acerca do uso de ambientes virtuais de ensino e 

aprendizagem. Foram verificadas as dificuldades vivenciadas, 

funcionalidades atuais que estão incompletas, bem como aquelas 

que devem ser melhoradas ou ainda desenvolvidas. Os resultados 

encontrados mostram que as dificuldades vão além das limitações 

da ferramenta, por vezes incluindo a carência de infraestrutura 

adequada da instituição de ensino e, também, a falta de 

capacitação dos docentes. Entretanto, tecnicamente, as principais 

observações estão quanto a usabilidade. 

Categorias e Descritores de Assunto 

K.3.1 [Computers and Education]: Computer Uses in Education 

– Computer-managed instruction. 

Termos Gerais 

Management, Documentation, Human Factors, Verification. 

Keywords 

Virtual environments, Moodle, teaching and learning, teachers, 

plug-in. 

1. INTRODUÇÃO 
Tradicionalmente, os ambientes virtuais de ensino e aprendizagem 

(AVEA) possibilitam ao professor a disponibilização de recursos 

didáticos e atividades para os alunos, além de dispor de 

ferramentas de comunicação entre os participantes [10]. Alguns 

AVEAs, como o Moodle [7], ainda permitem a customização dos 

cursos e do próprio ambiente virtual através de plug-ins, cabendo 

à instituição ou ao professor, selecionar as ferramentas que 

possam melhor auxiliar o processo de ensino e aprendizagem. 

Contudo, na prática, o uso dos AVEAs pelos professores parece 

não explorar toda sua potencialidade. 

O presente trabalho visa avaliar as soluções existentes para apoio 

à atividade docente considerando o AVEA Moodle. Para uma 

melhor compreensão de como um ambiente virtual é utilizado por 

docentes e discentes, foi realizado um estudo a partir de uma base 

de dados do AVEA Moodle de uma instituição de ensino, que o 

utiliza como apoio as atividades presenciais. Na sequência, foram 

analisadas as soluções existentes que visam beneficiar o professor 

diretamente. Tais soluções foram categorizadas e então testadas. 

Possíveis motivos para a baixa utilização de AVEAs pelo 

professor incluem a insegurança ou desconhecimento, falta de 

uma política de capacitação constante, ou ainda a falta de 

ferramentas atrativas que possam automatizar suas tarefas 

cotidianas. Segundo [12], ao auxiliar o professor em suas tarefas, 

provendo melhores ferramentas e feedback a ele, o professor 

poderá compreender mais como os alunos estão aprendendo e se 

focar mais no ensino. Ou seja, ao oferecer ferramentas exclusivas 

ao professor, o aluno também se beneficiará. 

O restante deste trabalho está organizado da seguinte forma: a 

Seção 2 introduz a análise preliminar de como os professores 

atuam em um AVEA; a Seção 3 descreve a caracterização da 

pesquisa; a Seção 4 apresenta a revisão sistemática, a partir da 

análise dos plug-ins e pesquisas existentes; a seção 5 mostra a 

visão dos professores sobre os AVEAs; e a seção 6 conclui o 

artigo com uma discussão dos resultados e as contribuições. 

2. ANÁLISE PRELIMINAR DE DADOS 
O estudo envolveu o acompanhamento da atividade docente de 

seis professores em 13 disciplinas presenciais de um curso de 

graduação, distribuídos da seguinte forma: Professor A: 337 e 

844; Professor B: 520, 336, 328; Professor C: 449; Professor D: 

305, 521, 270; Professor E: 524, 522, e Professor F: 845, 847. 

Conforme o gráfico apresentado na Figura 1, é possível notar que 
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cada professor utiliza os recursos do AVEA de acordo com as 

preferências pedagógicas. A proporção de recursos didáticos é 

expressivamente superior ao número de atividades requisitadas 

aos alunos, e mais ainda comparado às oportunidades de 

comunicação (ex.: fórum e salas de bate papo). Isto se justifica 

pelo fato de que, geralmente, uma aula contém mais materiais para 

estudo (apresentação de slides, textos de referências, sites 

complementares); do que atividades solicitadas aos alunos. É 

possível notar que a maioria dos professores seleciona os recursos 

e atividades conforme a demanda da disciplina. Por exemplo, o 

Professor A na disciplina 337 disponibilizou quase 30 materiais 

didáticos e solicitou cerca de 15 tarefas, entretanto, na disciplina 

844 ele ofereceu poucos materiais aos alunos. Já o professor F, 

manteve o mesmo perfil nas suas disciplinas (845 e 847). 

 
Figura 1.  Recursos didáticos, tarefas e ferramentas de 

comunicação por disciplina 
 

Analisou-se a disponibilização de materiais e atividades durante o 

período letivo (5 meses). Esta etapa identificou se o professor tem 

como perfil planejar e oferecer os conteúdos no início do período, 

evitando modificá-los; ou se a disponibilização destes está 

vinculada as aulas presenciais, adicionando novos elementos e até 

mesmo ajustando conforme as necessidades didáticas. Constatou-

se que que todos os professores acrescentaram novos recursos e 

tarefas, entretanto, alguns em maior quantidade e outros menos. 

A análise buscou verificar não apenas como o professor 

disponibiliza sua disciplina em um ambiente virtual, mas como ele 

prossegue o processo. Sendo assim, selecionou-se um cenário 

para estudo: entrega de tarefas. No gráfico da Figura 2, é possível 

visualizar como ocorre a entrega e posterior divulgação dos 

resultados de tarefas solicitadas. Percebe-se que a maioria das 

tarefas sequer foram entregues pelos alunos. Tal fato pode ser 

explicado pela não obrigatoriedade da entrega via AVEA ou por 

se caracterizar como trabalho em grupo, não havendo a 

necessidade de todos os integrantes submeterem. Já ao analisar o 

professor, nota-se que o Professor D (305, 521, 270) informou as 

notas aos alunos e o Professor C (499) nunca as informou por 

talvez as divulgar diretamente no sistema acadêmico da instituição. 

 
Figura 2.  Tarefas avaliadas, não avaliadas e não entregues por 

disciplina 
 

Por fim, analisou-se a ações do professor na disciplina, isto é, 

como foi a interatividade dele dentro do AVEA. Uma ação pode 

ser compreendida como: adição de um recurso didático, 

verificação da listagem de tarefas submetidas, atribuição de nota a 

um aluno, resposta a uma mensagem, etc. Comparando o gráfico 

da Figura 3 com os apresentados anteriormente, é possível notar 

uma correspondência esperada, onde: professores que oferecem 

mais atividades, tendem a ser mais interativos (i.e., ter mais 

ações). Mais uma vez, a interatividade do professor com o AVEA 

está vinculada ao perfil da disciplina, e como ela foi ofertada, e 

não com o próprio perfil do professor. 

 
Figura 3.  Ações do professor por disciplina 

 

É importante observar que cada disciplina foi ofertada em 20 

encontros presenciais. Assim, o professor A (844) teve uma média 

de 2,4 ações por semana, o que corresponde a acessar a página 

principal e visualizar a página para adição de um conteúdo. Desta 

forma, é possível concluir que nesta disciplina, o professor deve 

ter apenas inserido os conteúdos e pouco acompanhou os alunos. 

Já o professor C (499) teve uma média de 26 ações por semana, o 

que caracteriza um professor ativo que buscou ofertar várias 

atividades, embora não as tenha avaliado dentro do AVEA. 

A partir deste estudo preliminar, percebe-se que os docentes 

pouco exploram a potencialidade dos AVEA. Acredita-se que a 

interatividade do professor com o ambiente está diretamente 

relacionada com estimulação dos alunos para o uso do mesmo. 

Afinal, se o professor oferece poucos materiais da disciplina ou se 

as tarefas realizadas não são avaliadas, não há motivos para que o 

aluno busque acessar o AVEA a fim de novos conhecimentos. 



Nuevas Ideas en Informática Educativa TISE 2015

800

3. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 
As Instituições de Ensino brasileiras estão cada vez mais 

equipadas com ferramentas tecnológicas e estas estão cada vez 

mais disponíveis no mercado. Mais importante do que uma 

simples transposição para o computador, entretanto, são as novas 

formas de mediação que o professor tem acesso de estabelecer 

melhor aproximação com os alunos. Ressalta-se que a interação 

entre professores e alunos ainda é o principal o eixo da educação, 

não importa por qual meio ela aconteça. 

Contudo, diariamente professores e tutores de cursos virtuais, 

encontram-se em meio a tarefas repetitivas e muitas vezes 

cansativas no uso em AVEA. Tarefas como: submeter materiais 

aos estudantes, ler e corrigir tarefas recebidas, dar retorno para as 

mensagens enviadas aos professores, entre outras; ocupam tempo 

destes usuários, o qual poderia ser dedicado a outras atividades. 

Ainda que docentes e discentes possuam igual relevância no 

processo de construção de conhecimento em sala de aula, 

professores tendem a ficar em segundo plano quando o assunto 

são ambientes virtuais [11]. Os sistemas Intelligent Teaching 

Assistant (ITA) são conceitualmente uma derivação do termo 

Intelligent Tutoring Systems (ITS). Voltados a alunos e 

professores, os ITAs consistem em soluções computacionais que 

visam auxiliar o professor em suas diversas tarefas dentro de um 

AVEA [12]. Ainda, eles podem automatizar tarefas repetitivas ou 

orientar o professor, utilizando dados do próprio sistema [8]. 

A presente pesquisa pretende oferecer um conjunto de soluções 

computacionais que auxiliem os professores na construção de 

atividades educativas disponibilizadas em um ambiente de ensino 

a distância. Para tanto, inicialmente é necessário identificar as 

atuais possibilidades de otimização das tarefas dos professores em 

um AVEA. Logo, a primeira pergunta desta pesquisa é: “Existem 

ferramentas para os Ambientes Virtuais de Ensino e 

Aprendizagem que otimizem o trabalho docente?”. Para isto, uma 

revisão sistemática foi conduzida, analisando soluções disponíveis 

e pesquisas desenvolvidas. Para complementar esta resposta, 

identificou-se a necessidade de verificar a opinião dos docentes 

sobre: “Quais as principais dificuldades enfrentadas pelos 

professores no uso dos recursos oferecidos pelos Ambientes 

Virtuais de Ensino e Aprendizagem?”.  

A fim de responder estas duas perguntas, as seções 4 e 5 abordam 

sobre a revisão sistêmica realizada e questionário aplicado junto 

aos docentes. Como fator delimitador da pesquisa, optou-se pelo 

AVEA Moodle, por ser utilizado mundialmente e permitir a 

customização de suas funcionalidades. 

4. REVISÃO SISTEMÁTICA 
A revisão ou análise sistemática é um método de pesquisa pelo 

qual se objetiva realizar um estudo de revisão na literatura sob o 

uso de busca em fonte de dados. Tais fontes de dados são 

selecionadas pelo pesquisador bem como os termos e critérios de 

busca. Após a pesquisa, os resultados são explicitados de forma 

sistemática e organizada. Por último ocorre a apreciação crítica e 

a síntese das informações [9]. 

Pode-se resumidamente entender a revisão sistemática como um 

“processo de reunião, avaliação crítica e sintética de resultados de 

múltiplos estudos” [2]. Tal modelo de pesquisa foi utilizado no 

presente trabalho em duas etapas, por se tratarem de temas 

distintos apesar de complementares no que tange ao foco do estudo. 

Os artigos foram restringidos aos trabalhos publicados nas 

diversas edições do evento MoodleMoot, e os plug-ins foram 

obtidos a partir da base de dados do site Moodle.org. Tais fontes 

foram escolhidas pois o Moodle.org é o meio oficial de 

publicação dos plug-ins para Moodle. O MoodleMoot é um 

evento mundial, organizado de forma independente pela 

comunidade de cada país. No Brasil, há acesso fácil aos anais do 

evento. Além disto, ao focar no Brasil, é possível ter uma noção 

do que está sendo feito nacionalmente. 

Na primeira etapa, foram analisadas as publicações relacionadas 

ao tema e posteriormente os plug-ins existentes no mercado. As 

sub-etapas estão descritas nas subseções seguintes. 

4.1 Análise das Publicações 
Os artigos analisados foram pré-avaliados por seu título, resumo e 

temática geral. Verificou-se a natureza dos trabalhos (relato de 

experiência, apresentação de nova tecnologia) e se estavam 

direcionados a alunos ou professores. Quando necessária, uma 

leitura integral dos textos foi realizada. Ao todo, foram 

verificados 346 artigos publicados em eventos MoodleMoot. De 

forma geral, 247 foram identificados como artigos que abordavam 

aspectos educacionais e 132 aspectos tecnológicos, sendo que 33 

destes apresentam ambos. Quanto ao público-alvo, 190 descrevem 

experiências ou soluções para alunos, 126 para professores e 95 

para administradores. 

Apesar de uma quantidade expressiva de trabalhos relacionados 

ao desenvolvimento tecnológico e aos docentes, apenas 15 artigos 

descrevem pesquisas que visam oferecer funcionalidades ao 

docente. Os trabalhos selecionados foram publicados entre 2011 e 

2014. 

4.2 Análise dos Plug-ins 
Dos 1016 plug-ins disponíveis no website do Moodle, 489 foram 

catalogados em uma planilha pelos participantes do projeto. A 

partir de informações como categoria, benefícios oferecidos e 

restrições, buscou-se identificar o foco de cada um deles, bem 

como o valor que agregariam aos docentes em suas tarefas didáticas. 

Na etapa de levantamento de plug-ins, verificou-se que 109 destes 

(22%) têm como foco apoiar os docentes em suas tarefas. Eles 

estão distribuídos nas categorias apresentadas a seguir, incluindo 

alguns exemplos de funcionalidades: 

• 60 blocos: mensagens não lidas em fóruns, tarefas a serem 

avaliadas, agendamento de orientações de alunos; 

• 12 relatórios: visão geral, espaço em disco usado, 

engajamento do aluno, interação entre participantes em fóruns; 

• 10 identificadores de plágio: usam diversas técnicas e 

softwares para verificar tarefas copiadas inadequadamente; 

• 6 atividades: enviar arquivo de áudio/vídeo como feedback, 

adicionar metadados, conexão com softwares proprietários; 

• 5 formatos de cursos: por períodos, por cores; 

• 3 cadernos de notas: exportar para PDF, exportar para Excel; 

• 11 outros ou não classificados: migrar alunos de cursos de 

uma categoria filha para uma categoria pai, elaboração de 

provas no estilo “exame final”. 

A partir deste levantamento, percebeu-se que vários plug-ins 

destinam-se a potencializar o uso do Moodle nos diversos 

contextos. Desta forma, foi necessário realizar uma nova análise a 

fim de identificar quais plug-ins realmente facilitam as tarefas 

cotidianas do professor. Entende-se que uma nova funcionalidade 

não irá, necessariamente, minimizar tanto a tarefa docente na 

prática, ainda que apresente aspectos positivos. 
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Após a seleção dos plug-ins que agregariam às tarefas didáticas 

dos docentes, alguns plug-ins foram selecionados para serem 

testados e traduzidos, a fim de que os pesquisadores pudessem 

compreender como eles funcionam internamente. O critério de 

seleção adotado corresponde aos requisitos iniciais, uma vez que 

auxiliam o docente de modo geral e não pertencem a uma área 

específica. Por exemplo o plug-in “Editor de Moléculas” 

(qtype_jme), que possibilita o desenho de estruturas moleculares; 

entretanto esta funcionalidade beneficiaria apenas os docentes da 

área de Química, e não a todos, que é o objetivo do projeto. 

5. A VISÃO DOS DOCENTES 
A metodologia de pesquisa adotada neste estudo segue 

essencialmente uma abordagem qualitativa [3], sendo organizada 

em quatro grandes etapas: revisão da literatura, estudo de campo 

exploratório, análise dos dados obtidos e divulgação dos 

resultados. Estas etapas serão apresentadas nas subseções a seguir. 

5.1 Estudo Empírico Exploratório 
O objetivo desta etapa foi de identificar problemas enfrentados 

por professores no desenvolvimento das atividades educativas 

utilizando um AVEA. Para tal, a etapa foi organizada em dois 

grandes passos: uma revisão da literatura e um estudo de campo. 

A revisão da literatura teve como objetivo identificar trabalhos 

correlatos e problemas tradicionais enfrentados pelos professores 

no desenvolvimento das atividades educativas utilizando os 

ambientes AVEAs. Em uma busca inicial e informal, não foram 

encontrados trabalhos similares; esta revisão foi organizada de tal 

forma a sistematizar a pesquisa e se garantir a identificação de 

literatura relevante para o desenvolvimento desta investigação.  

O estudo de campo, por sua vez, teve como objetivo identificar 

empiricamente os problemas enfrentados no dia-a-dia pelos 

professores no desenvolvimento das atividades educativas 

utilizando os ambientes AVEAs. A coleta de dados ocorreu com 

docentes de diferentes instituições de ensino através de entrevistas 

semiestruturadas. O guia da entrevista foi elaborado com base na 

revisão de literatura. A consulta a profissionais de instituições de 

ensino localizadas em diferentes regiões do Brasil buscou 

aumentar a representatividade e generalização dos resultados.  

Observa-se que, com o aumento do número de usuários da 

Internet a cada ano, é crescente também a parcela da população 

que tem acesso a ferramentas como o e-mail. Tal fator 

proporciona aos pesquisadores um meio favorável para coletar 

dados: o correio eletrônico [5]. Segundo [1] a coleta de dados 

utilizando o e-mail pode proporcionar algumas vantagens como: 

a) questionários podem ser enviados quantas vezes forem 

necessárias com maior velocidade; b) maior velocidade no 

recebimento das respostas; c) Os questionários podem ser 

respondidos em momento conveniente para o entrevistado. 

Tendo em vista a disponibilidade de tempo limitada do público-

alvo, optou-se por uma abordagem concisa, livre de recursos 

visuais, links externos, e com perguntas inseridas diretamente no 

corpo do texto. As nove questões - sendo destas sete perguntas 

abertas e duas objetivas - visam traçar um perfil do profissional 

docente quanto à sua utilização de ambientes virtuais de ensino. 

Aspectos como tempo de uso, ambientes utilizados, nível de 

conhecimento, vantagens e dificuldades encontradas por cada 

usuário foram verificados. Ofereceu-se também um espaço para 

apontar funcionalidades incompletas ou com potencial para 

aprimoramento, bem como sugestões de novos plug-ins e 

extensões para os AVEAs. 

5.2 Análise dos Resultados 
[6] afirmam que questionários enviados para os entrevistados 

alcançam uma média de 25% de devolução. Para questionários 

online, onde não há relacionamento prévio com os destinatários, 

uma taxa de resposta de 20% a 30% é considerada excelente. Em 

um intervalo de 7 dias, 355 questionários foram enviados a 

profissionais de diferentes instituições de ensino e pesquisa. Ao 

todo, 78 respondentes contribuíram com a pesquisa realizada em 

abril de 2015, caracterizando uma taxa de resposta de 22%. 

5.2.1 Perfil dos Usuários 
Com relação ao uso de ambientes virtuais, verificou-se que 97% 

dos entrevistados utiliza algum tipo de AVEA atualmente, sendo 

o tempo médio de experiência com os mesmos de 8,42 anos. 

Quanto aos AVEAs utilizados, o Moodle se destaca como o mais 

popular, seguido pelo TelEduc (19%) e Blackboard (6%). Outros 

ambientes citados (24%) incluem o UCSVirtual, LearningSpace, 

ATutor, AulaNET, WebCT, eCollege, ProInfo, AMEN, Ning, 

CoL, Dorekos, Claroline, Brian Honey, Rooda, Coursera, Khan 

Academy, Nimbus, Solar, WebAula, VirtualCurso e AmCorA. 

Os respondentes deveriam então indicar como já atuaram em 

ambientes virtuais, podendo desempenhar mais de um papel. 

Além de atuarem como docentes, 28% dos entrevistados também 

atuam como aluno e 5% desempenha atividades de pesquisa, 

desenvolvimento ou outro perfil de uso. 

Observou-se ainda que 72% dos respondentes utilizam o AVEA 

em atividades a distância e 75% como suporte a cursos 

presenciais, sendo que eles poderiam atuar em ambas as 

modalidades simultaneamente. Quanto ao nível de conhecimento 

do AVEA utilizado, 67% dos respondentes informou ter 

conhecimento avançado, enquanto 19% acreditam ter 

conhecimento intermediário, 7% básico e 1% insuficiente. 

5.2.2 Dificuldades Encontradas no uso de AVEAs 
Cerca de 90% dos entrevistados afirmaram enfrentar algum tipo 

de problema no uso de ambientes virtuais. Dentre as dificuldades 

técnicas apontadas pelos professores, destacam-se a instabilidade 

da rede e internet na instituição de ensino, baixa usabilidade, 

interfaces mal projetadas, bugs em módulos/ferramentas, gravação 

de aulas online, interação com alunos através de web conferência 

e chat e a personalização do ambiente. 

O acompanhamento de discussões no fórum também é visto como 

problemático, especialmente em turmas maiores. Similarmente, 

gerenciar múltiplos cursos em um AVEA não é tarefa simples e a 

interface de avaliação de tarefas é pouco intuitiva, o que exige 

maior tempo e dedicação do professor. Outra dificuldade diz 

respeito às diferentes versões do AVEA, já que as funcionalidades 

podem variar e, na opinião de alguns entrevistados, a 

documentação não é clara o suficiente. 

Pedagogicamente, a falta de preparo e segurança para atuar como 

professor ou tutor de EaD é um fator importante, citado em 16% 

das respostas. Outros fatores críticos incluem o conhecimento 

digital limitado de professores e alunos,  resistência ou falta de 

estímulo para utilizar o ambiente e falta de controle sobre o 

ambiente em que as atividades são realizadas. 

O tempo é relacionado de duas formas: o necessário para 

preparar/buscar materiais e o investido no atendimento 

individualizado aos alunos. Em ambos os casos, a percepção dos 

docentes é de que o AVEA aumenta sua carga horária. Há 

também o risco de evasão por parte do aluno, isto é, o abandono 
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de um curso ou disciplina antes de sua conclusão. O tópico foi 

mais observado nas respostas de professores de cursos à distância, 

visto que o índice de desistência em cursos desta modalidade é 

maior do que em cursos presenciais. 

5.2.3 Funcionalidades Incompletas no AVEA 
A respeito de funcionalidades do AVEA que não atendem 

propriamente às necessidades do público docente, 66% dos 

respondentes indicaram algum aspecto a ser otimizado. Foram 

destacados os seguintes pontos: 

• Módulos de interação síncrona são primitivos e pouco eficientes; 

• O número de ferramentas e componentes para interação entre 

alunos e professores/tutores é insuficiente; 

• Os relatórios disponíveis são pouco abrangentes e por vezes 

imprecisos, não oferecendo as condições necessárias para um 

acompanhamento efetivo de desempenho do aluno; 

• Diversas instituições fazem uso de sistemas acadêmicos para 

controle de frequência, notas e compartilhamento de 

materiais. A falta de integração entre o AVEA e tais sistemas 

gera retrabalho para o professor; 

• A discussão online de matérias das ciências exatas e da 

engenharia ainda é difícil no AVEA devido à dificuldade de 

escrever fórmulas matemáticas; 

• Criação de grupos ainda requer intervenção do professor; 

• Componentes de gamificação devem ser incorporados ao 

ambiente virtual, de modo a torná-lo mais lúdico e atraente; 

• O layout das interfaces pode ser melhor organizado, com 

maior ênfase na intuitividade e facilidade de uso. 

• A falta de um local onde o aluno possa postar vídeos, 

imagens, e arquivos para fins exclusivamente avaliativos, 

como um portfólio; 

• Carência de métricas para avaliar o processo ensino- 

aprendizagem no contexto do AVEA (Learning Analytics); 

• A edição na ferramenta Wiki é complexa e por isso tende a ser 

substituída por alternativas externas, como o Google Drive; 

• Autenticação a partir de redes sociais (Facebook, Twitter); 

• A interface de notas tem uma aparência “poluída” que 

dificulta a visualização de avaliações do aluno no AVEA; 

• O tratamento do conteúdo criado com o Hot Potatoes é 

incompleto e não apresenta o enunciado das questões; 

• O sistema de mensagens não permite escolher seu assunto; 

• O AVEA não permite navegar por links de páginas dos alunos; 

• Banco de questões e questionário poderiam ser mais intuitivos. 

Sobre as funcionalidades que ainda não estão disponíveis no 

AVEA, itens de diversos segmentos foram mencionados. Os 

conteúdos postados, por exemplo, poderiam estar mais vinculados 

ao calendário de execução da disciplina, sendo automaticamente 

disponibilizados ao longo do período letivo. A falta de assistentes 

para interpretação de logs também foi considerada uma 

deficiência significativa, tanto no que se refere à sugestões de 

ação para o professor como a recomendação automatizada de 

conteúdos para os alunos. 

Ainda de acordo com os entrevistados, o acompanhamento de 

múltiplos cursos/disciplinas é complexo, podendo ser melhorado. 

A inscrição de usuários em um conjunto de cursos também 

poderia ser facilitada. Outros fatores a serem otimizados incluem 

customização de métricas para web analytics, experiência geral do 

usuário, edição colaborativa de textos, simulação de laboratórios e 

maior foco em recursos de acessibilidade. 

5.2.4 Melhorias Sugeridas para os AVEAs 
Uma vez cogitada a possibilidade de otimização das 

funcionalidades existentes no AVEA, 54% dos respondentes 

fizeram alguma sugestão. A geração de relatórios foi o item mais 

mencionado, ressaltando a necessidade de obter dados precisos 

sobre alunos que não entregaram uma determinada tarefa ou que 

não estão acessando o ambiente com frequência. 

Conforme descrito na seção anterior, recursos como o banco de 

questões e a Wiki requerem interfaces mais intuitivas. No caso da 

interface de notas, uma maior organização dos elementos reduziria 

a complexidade de sua utilização. Maior possibilidade de 

personalização, melhorias gerais na ferramenta de chat e a 

simplificação do uso de Cohorts também foram listados, assim 

como a facilitação da edição da Wiki, ferramentas de 

acessibilidade, maior integração com redes sociais e opção de 

busca por postagens no fórum. 

Para a realização de questionários, a autenticação de usuário pode 

ser obrigatória. Tarefas poderiam ser realizadas em lote, 

principalmente no caso das atividades ligadas ao design 

instrucional e à tutoria. Aspectos de gamificação foram 

novamente citados, com a proposta de conferir mais dinamismo e 

atratividade ao ambiente. A necessidade de capacitação por parte 

dos professores também foi mencionada como um ponto a ser 

melhorado no uso de AVEAs, além de uma maior possibilidade 

de comunicação, compartilhamento e produção de conteúdos. 

5.2.5 Sugestões de Novas Funcionalidades 
Por fim, solicitou-se aos docentes que sugerissem novas 

funcionalidades para o AVEA. Ao todo, 69% dos entrevistados 

responderam à pergunta, ainda que alguns a tenham confundido 

com a questão anterior. Por "funcionalidades novas", entendem-se 

aquelas que ainda não estão disponíveis no AVEA, seja no 

conteúdo de uma versão oficial ou mesmo através de plug-ins. 

A maioria dos respondentes sugeriu a criação de assistentes 

inteligentes para o AVEA, como avatares, chatterbots ou agentes 

pedagógicos afetivos. Estes poderiam ser direcionados ao 

professor (facilitando a análise de sua performance e sugerindo 

ações apropriadas) ou ao aluno. Neste último caso, os agentes 

atuariam como tutores online, para auxiliar os estudantes em 

trabalhos e tarefas. Professores mencionaram ainda a 

possibilidade de o AVEA sugerir materiais com base no 

comportamento dos alunos (sistemas de recomendação baseados 

em ontologias), facilitando assim o atendimento individualizado. 

Tarefas recorrentes como fazer a chamada e notificar alunos que 

não entregaram um determinado trabalho também foram citadas. 

A formação de grupos para trabalhos poderia ser feita no próprio 

ambiente, conferindo maior autonomia aos alunos e exigindo 

menos tempo do professor. Além destas, a lista de sugestões inclui 

um contador de palavras/restrição de caracteres em questões do 

tipo "ensaio", criação de atividades colaborativas e a integração 

com aplicações desenvolvidas em outras linguagens. 

Dentre as funcionalidades sugeridas, contudo, observou-se que 

muitas já são atendidas pelo AVEA de alguma maneira. Estas 

podem simplesmente não ser utilizadas ou mesmo conhecidas 

pelos entrevistados. É o caso dos agentes inteligentes,  relatórios 

de acompanhamento dos alunos, mecanismo de identificação de 

plágio em tarefas e da integração com redes sociais, conteúdos 

externos e MOOCs (Massive Open Online Course). A 

customização da aparência do AVEA, por exemplo, pode ser feita 

pelo uso de temas. Ferramentas de importação/exportação de 
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conteúdos, webconferência e compartilhamento de tela são outros 

exemplos de requisitos atendidos por ferramentas existentes.  

No que diz respeito à gamificação, solicitou-se que sejam 

incorporados ao AVEA aspectos de jogo, semelhantes a badges 

(oferecidos pelo Moodle desde a versão 2.5). Quanto à 

navegabilidade, foi apontada a navegação semântica com topic 

maps. Já para as avaliações, um sistema robusto para aplicação de 

provas presenciais foi requisitado, o qual transmita as avaliações 

para as coordenações dos cursos posteriormente. Interfaces 

adaptáveis ao perfil do aluno, espelhamento de cursos, integração 

de mapas conceituais, comunicação com sistema acadêmico, 

portfólios compartilhados e espaço para interação e troca de 

conteúdos entre alunos também compõem a lista. 

6. CONCLUSÕES 
A partir dos resultados expostos, percebe-se que há esforços de 

pesquisadores e desenvolvedores para oferecer ferramentas aos 

professores. A maioria concentra-se em expandir as possibilidades 

tecnológicas, i.e., integrar o Moodle com softwares externos e 

exibir dados de forma sumarizada. Nesta última, o professor é 

beneficiado de certa forma, pois não necessita percorrer várias 

páginas a fim de garantir que executou suas tarefas. Entretanto, 

ainda nota-se um distanciamento entre o que se tem disponível 

oficialmente e o que se pode oferecer através de ferramentas 

inteligentes. 

Já os artigos analisados buscam suprir esta necessidade, 

enfatizando a necessidade de auxiliar o professor em melhor 

assistir seu aluno. Ainda, trazem estudos emergentes, como na 

área de computação afetiva e inteligência artificial. A crítica a ser 

feita recai novamente no distanciamento dos estudos conduzidos e 

na disponibilização de um produto final, homologado pelo 

Moodle, a fim de que se possa ser distribuído. 

Sendo assim, a pergunta: “Existem ferramentas para o Moodle 

que otimizem o trabalho docente?”; pode ser respondida como 

“sim, existem soluções, porém as mesmas se encontram de forma 

descentralizada, onde cada plug-in atual atua a fim de sanar uma 

tarefa específica”. Ainda, nas duas análises, destacam-se os 

relatórios e sistemas de alerta como principais contribuições para 

otimizar as tarefas docente. Acredita-se que ambos possam 

oferecer suporte ao professor, contudo, ainda não existem 

pesquisas acerca da aceitação e eficiência de uso delas. 

Quanto a análise junto aos docentes, ainda que a grande maioria 

dos profissionais entrevistados faça uso regular de ambientes 

virtuais de ensino e aprendizagem, uma série de limitações 

técnicas e pedagógicas impedem que estes atinjam o potencial 

máximo oferecido por tais ferramentas digitais.  

Do ponto de vista tecnológico, percebe-se uma deficiência em 

ferramentas que foquem no papel do docente. O caso da avaliação 

de tarefas é um exemplo de tarefa recorrente e previsível, mas que, 

por não estar completamente adequado à realidade do professor, 

acaba por exigir mais tempo e envolvimento do que o necessário.  

Por outro lado, percebe-se que muitas das necessidades apontadas 

como “novas” já fazem parte do núcleo de ferramentas do AVEA 

(neste caso, o Moodle) ou estão disponíveis através de plug-ins 

desenvolvidos por terceiros. Um maior esforço na pesquisa e 

qualificação para o uso dos ambientes, portanto, poderia sanar 

algumas das dificuldades abordadas pelos educadores. 

Diferentemente das questões particulares de cada ambiente – 

como a disponibilidade de ferramentas, qualidade dos relatórios, 

interfaces pouco intuitivas – os aspectos estruturais e 

motivacionais por trás do uso de AVEAs não possuem uma 

solução simples. De acordo com [4], a existência de ferramentas 

elaboradas por si só não é suficiente para a otimização do 

processo educacional assistido por novas tecnologias. Assim, a 

capacitação de professores e alunos e uma maior interatividade 

com os recursos existentes no AVEA se tornam imprescindíveis. 

Como futuro trabalho, pretende-se investigar mais a fundo os 

fatores que distanciam docentes do ambiente virtual, bem como 

desenvolver plug-ins para o AVEA Moodle que considerem as 

necessidades apontadas pelos professores entrevistados.  
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ABSTRACT 
Near the end of the second millennium, at  "Regional Resistencia 

UTN" University, the “Educational Research Group” (GIE) was 

born with the purpose of analyzing topics about educational and 

institutional issues. With the rise of TIC, this group has the 

challenge of incorporating them to the process of teaching and 

learning, allowing to reduce not only the gap between time and 

space but strengthening the communication between stakeholders 

in the education process . 

In this matter, Moodle, the virtual platform is implemented as a 

tool for interaction between teacher-student, student-student and 

student-material.  Due to the growth in the use and the 

appropriation of the platform by the university community, as 

well as the large number of digital material produced, it was 

proposed to implement an institutional repository under the 

project “Modeling a repository of learning object for the 

knowledge managment for the UTN-FRRe”. As part of this 

project, we look to relate the virtual platform Moodle with the 

DSpace repository, allowing to link digital material from both 

platforms bidirectionally. In this article the different alternatives 

and results obtained in the progress of linking both platforms are 

transparently displayed to the user. 

RESUMEN 
Finalizando el segundo milenio, en la Facultad Regional 

Resistencia, nació el Grupo de Investigación Educativa (GIE) con 

el propósito de realizar análisis referidos a temas pedagógicos e 

institucionales propios de una institución educativa. Con el 

surgimiento de las TIC, este grupo se propone el desafío de 

incorporarlas al proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo 

no sólo achicar la brecha de tiempo y espacio sino que fortaleció 

la comunicación entre los actores del proceso educativo. 

En este sentido, se implementa la plataforma virtual Moodle como 

herramienta de interacción entre profesor- alumno, alumno-

alumno y alumno-material. Debido al crecimiento en la utilización 

y apropiación de la herramienta por parte de la comunidad 

universitaria, como así también al gran número de material digital 

producido, se propuso implementar un repositorio institucional, 

en el marco del Proyecto “Modelización de un repositorio de 

objetos de aprendizaje para la gestión del conocimiento para la 

UTN-FRRe”. Como parte de este proyecto, se busca relacionar la 

plataforma virtual Moodle con el repositorio DSpace, permitiendo 

vincular el material digital desde ambas plataforma de forma 

bidireccional. En el presente artículo, se muestra las diferentes 

alternativas y resultados que se obtuvieron en el trabajo realizado 

para vincular ambas herramientas de manera transparente para el 

usuario. 

Keywords 
e-learning, plataforma virtual, Moodle, repositorio institucional, 

Dspace, vinculación. 

1. INTRODUCCIÓN 
En los últimos años la utilización de plataformas virtuales como 

apoyo a la presencialidad ha tomado gran relevancia debido a los 

avances de las TICs en el área de educación y la facilidad de uso 

de estas herramientas para los docentes, como así también la 

predisposición de los alumnos a utilizar estas nuevas tecnologías.  

Si bien, la utilización de las TICs como parte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje surge como un desafío, así lo señala Piña 

[1] “…la segunda mitad de los años noventa irrumpió con fuerza 

en la educación  superior un diseño de formación basado 

exclusivamente en TIC soportando entornos no presenciales: el e-

learning. Al mismo tiempo, la educación presencial comenzó a 

incorporar esas mismas tecnologías, lo que derivó en el Blended-

learning”. Los docentes son conscientes de que la correcta 

utilización de las tecnologías puede resultar beneficiosa, tanto 

para el desarrollo de sus clases como en el rendimiento académico 

de los alumnos. Así lo demuestra, las conclusiones mencionadas 

en [2] tales como: “actitud positiva ante la experiencia y el 

compromiso asumido por los docentes para cumplir  con sus 

 tareas  virtuales”, “los profesores destacaron que durante la 

experiencia se incrementó la comunicación e interacción con los 

alumnos”, “buen desempeño y actitud del alumno durante el 

cursado del módulo o la materia”. En este sentido, la opinión de 

los alumnos es muy positiva teniendo en cuenta estas opiniones 

tales como: “me ayudó a comprender mejor los conceptos”, “me 

permitió diferenciar los conceptos en los que tenía dificultad”, 

“facilita la comprensión mediante otros medios como los videos”, 

“te facilita el contacto y debate permanente  con profesores”. 

Desde hace más de una década, se viene utilizando la plataforma 

Moodle en la Facultad Regional Resistencia, como apoyo a la 

presencialidad y en carreras semipresenciales. Según [1] “se 

entiende por Blended Learning un sistema en el que se mezclan 

situaciones de presencialidad y no presencialidad, recurriendo a 

las tecnologías más adecuadas para cada necesidad”, afirmación 

que va en concordancia con la propuesta realizada por el grupo de 

investigación en el proyecto antes mencionado. En este sentido, 

[3] menciona que “la idea del blended learning es ofrecer una 

combinación o "mezcla" de recursos, tecnologías y medios 

tecnológicos de aprendizaje virtual y no-virtual, presencial y a 

distancia, en diversas proporciones y combinaciones y en distintas 

situaciones”. Es decir, que estos tipos de aprendizaje deben ser 
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adecuados, adaptados a las necesidades y disponibilidad de 

recursos en donde se implementen. 

En la Facultad Regional Resistencia, las versiones utilizadas del 

Moodle fueron modificadas según los requerimientos particulares 

de las áreas usuarias. La propuesta se fundamenta en la 

interacción alumno-profesor, alumno-alumno y alumno-material 

tal como lo plantea Alejandra Zangara [4]. De esta manera, se 

fomenta el trabajo colaborativo, reforzando las capacidades de 

enfrentar, comprender y asimilar las situaciones reales. Esto, se 

logra a través de tutorías, evaluaciones y herramientas 

colaborativas complementarias al dictado de clases.  Para permitir 

el acceso de alumnos distantes geográficamente y que esta 

comunicación se establezca es necesario crear elementos 

mediadores entre el docente y el alumno, apuntando a que los 

medios no sean solo simples ayudas didácticas sino también 

portadores de conocimientos. 

Actualmente en el servidor de la FRRe se encuentra instalada la 

versión 2.7., una pantalla general de la misma se muestra en la 

Figura 1. 

 
Figura 1. Pantalla de Ingreso de Moodle – Versión 2.7 

 

 

En los últimos años han surgido con gran fuerza la utilización de 

repositorios institucionales de acceso abierto, con el objetivo de 

poner a disposición de investigadores, docentes, alumnos y 

personas en general, los resultados de producciones científicas, 

como así también el material docente utilizado en el dictado de las 

clases. Un repositorio institucional puede ser definido según [5] 

“como un conjunto de servicios que una universidad ofrece a los 

miembros de su comunidad para la gestión y diseminación de los 

materiales digitales creados por la institución y sus miembros”. En 

este sentido es que surge el proyecto actual de “Modelización  de 

un repositorio de objetos de aprendizaje para la gestión del 

conocimiento para la UTN-FRRe”, con el objetivo de desarrollar 

un Repositorio de Objetos de Aprendizaje (OA) que aporte  al 

 sistema  de  e-learning  y  al  desarrollo  de la  biblioteca  digital 

 de  la  Facultad  Regional Resistencia. En particular, se toma el 

concepto de OA ya que permite caracterizar a los objetos digitales 

almacenados en el repositorio, remarcando el objetivo de que 

estén directamente relacionados con el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

A nivel nacional, la utilización de repositorios comienza a ser 

mayor con la promulgación de la Resolución Nº469/11 del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación,  por el cual se 

crea el Sistema Nacional de Repositorios Digitales (SNRD). En el 

informe efectuado por el SNRD [6] en el año 2011 sobre la 

situación de los Repositorios Digitales Argentinos, tomó una 

muestra de 63 instituciones. De las instituciones consultadas el 

37% (23)  tenía  un  repositorio digital en funcionamiento. De 

éstas instituciones que ya contaban con un repositorio la mayoría 

de ellas utiliza software tales como ISIS, WinISIS, TEDE y Scielo 

entre otros; seguido por Dspace y Greenstone. Los repositorios 

contienen en total 56.589 objetos digitales, de los cuales el 71% 

(40.028) son documentos a texto completo y el resto solo 

metadatos. Entre los objetos digitales que se almacenan en los 

repositorios encontramos artículos, tesis y trabajos finales, actas 

de congreso, material docente, entre otros. Estas iniciativas, lleva 

a la Facultad Regional Resistencia, a plantear la posibilidad de 

implementar un repositorio institucional que dé soporte a las 

exigencias de la institución educativa. Es así, que surge el 

proyecto de “Modelización de un repositorio de objetos de 

aprendizaje para la gestión del conocimiento para la UTN-FRRe”. 

Como una de las primeras actividades a realizar estuvo la de 

analizar las opciones que se encuentran disponibles para la 

instalación de un software de repositorio. De éste análisis surge la 

decisión de instalar el software Dspace para conformar el 

repositorio de objetos de aprendizaje de la facultad. Dspace es un 

software orientado a académicos, de código abierto y gratuito, el 

cual permite crear un repositorio de objetos digitales. Es 

altamente personalizable acorde a las necesidades de cada 

institución, además de dar soporte a una gran variedad de datos 

como ser: libros, tesis, imágenes y otros tipos de contenidos con 

fines educativos. Los datos son organizados como ítems que 

pertenecen a una colección; cada colección pertenece a una 

comunidad, tales características puede visualizarse en la figura 2. 

 
Figura 2. Pantalla de Ingreso de Moodle – Versión 2.7 

 

Teniendo en cuenta, las ventajas tanto de la plataforma Moodle 

como del repositorio Dspace, y el  crecimiento del material digital 

producido, tanto por docentes, alumnos e investigadores es que 

surge la idea de relacionar ambas herramientas con el fin de 

enriquecer los recursos disponibles para estos actores. 

2. ELEMENTOS DEL TRABAJO Y 
METODOLOGÍA 
Con el objetivo de vincular la plataforma virtual Moodle y el 

repositorio Dspace,  se utilizó como entorno de prueba, una 

máquina virtual con el sistema operativo Windows 7, en la misma 

se han instalado  las versiones 2.7 de Moodle  y 4.2 de Dspace. 

Cabe aclarar, que la vinculación perseguida es la bidireccional, es 

decir aquella que nos permita agregar un objeto de aprendizaje a 

la plataforma virtual y que el mismo esté disponible el repositorio; 

como así también que la publicación de un material digital en 

Dspace sea accesible desde Moodle. 

2.1 Plugin “Repositorio SWORD Upload” 
Como primer intento, para relacionar ambas plataformas se 

implementó un plugin llamado “Repositorio SWORD upload”. 

Este plugin utiliza el protocolo Simple Web-Service Offering 

Repository Deposit (SWORD), el cual permite cargar un objeto 

de aprendizaje de Dspace y hacer un enlace a la misma en Moodle 

en una sola operación. Se puede configurar para que apunte a la 

cantidad de repositorios Dspace como se desee. [7]. 

El protocolo Simple Web-service Offering Repository Deposit 

(SWORD) es usado en repositorios para depositar objetos 

digitales a través de una sola interfaz y que luego eso pueda ser 

"enrutado" en diferentes formatos. Permite acceder, mediante un 
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servicio web, para realizar envíos directos al repositorio. 

SWORD, se puede tomar como una "especialidad" del protocolo 

Atom Publishing, por lo que restringe la publicación en ámbitos 

académicos[8]. 

Para tener disponible la webapp del protocolo SWORD en Dspace 

se requiere realizar los siguientes pasos: 

● Copiar la carpeta de la aplicación de SWORD y  

● luego pegarla en la carpeta “webapps” del servidor 

de aplicaciones Apache Tomcat, para que este lo levante 

automáticamente cuando es iniciado. 

 
Figura 3. Depósito de datos SWORD 

 

Un ejemplo del mecanismo de PUSH es el mecanismo de depósito 

SWORD donde los datos está siendo PUSHEADOS por un agente 

(es decir, una aplicación de servicio web o de escritorio que 

representa un usuario) a la interfaz SWORD de un repositorio que 

entonces acepta o rechaza el depósito (véase la Figura 3). [9]. 

Como desventaja del plugin instalado, se encontró que no permite 

tomar objetos del repositorio de DSPACE para utilizarlos en 

Moodle por lo tanto la comunicación entre ambas plataformas en 

este caso es solo unidireccional. 

 
Figura 4. Envío de Objetos de Aprendizaje desde Moodle a 

Dspace 

En la figura 4 se puede observar el envío de un objeto de 

aprendizaje a través de Moodle, previo al envío como se puede 

observar en la figura 5 se completan los diferentes campos y se 

selecciona una de las colecciones de destino en el repositorio 

Dspace. 

 
Figura 5. Pantalla de subida de objetos de aprendizaje al Dspace 

 

En un repositorio sólo los usuarios definidos pueden dar de alta 

contenidos. Si en este repositorio se quisiese ampliar el servicio 

de envíos, tendríamos que definir una cuenta por usuario, proceso 

realmente tedioso, complicado por el proceso de establecimiento 

de permisos, la correcta definición de colecciones destino. El otro 

problema de este modelo de registro previo es que a priori no 

sepamos qué usuarios van a subir información. 

En este escenario, una opción a valorar es habilitar el protocolo 

SWORD y habilitarlo en una Web en la cual, cualquier usuario 

pueda subir información directamente al repositorio sin necesidad 

de registrarse. De esta forma no nos preocuparía el número de 

usuarios o si tenemos que darles permisos, ya que ese proceso se 

gestionaría por la aplicación web. Posteriormente al depósito, un 

usuario cualificado del repositorio, p.ej. bibliotecario, se 

encargaría de validar y complementar los datos recibidos. [10] 

Para instalar cada plugin los pasos que se siguieron son: 

1. Descomprimir el plugin descargado de 

https://moodle.org/plugins/view/repository_sword_uplo

ad 

 
Figura 6. 1. Zip de Plugin 

2. Ingresar al Moodle e ir al panel de control a la opción 

instalar plugin y elegir el zip descargado 

 
Figura 6.2. Menú de instalación de plugins de Moodle 

 

3. Reiniciar Moodle 

4. Activar el plugin en el menú del Moodle. 

 
Figura 6.3. Activación del plugin 

 

5. Configurar el nombre y la URL SWORD del Dspace 

 
Figura 6.4. Pantalla de configuración de SWORD del Dspace 

 

2.2 “Repository Plugin Enovation Solutions” 
Posteriormente, se probó otro plugin para conectar ambas 

plataformas el cual fue desarrollado y es mantenido por la 

empresa “Enovation Solutions”. Este plugin es de código abierto 

y se encuentra disponible en un repositorio de Github. Permite 

acceder a objetos de aprendizaje desde el Moodle utilizando la 

API rest del Dspace, la cual debe ser instalada en el servidor 

Tomcat del Moodle como webapp. 

La principal limitación que tiene este plugin es que solo permite 

la lectura de los objetos de aprendizaje, es decir no permite 

realizar modificaciones a los mismos. Esto se debe a que utiliza la 

API rest de la versión 1.8 del Dspace la cual es “Read only”, 

versiones posteriores del Dspace como la 5.X cuentan con una 

API rest que permite operaciones CRUD(create, read, update, 

delete) . 
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Para instalar los servicios rest del Dspace se requiere copiar la 

carpeta de la aplicación REST correspondiente al Dspace y luego 

pegarla en la carpeta “webapps” del servidor de aplicaciones 

Apache Tomcat, para que este lo levante automáticamente cuando 

es iniciado. 

Los pasos que se realizan y que aparecen en la Fig. 7 son los 

siguientes: 

1. Consulta de un recurso que está en el repositorio 

DSpace mediante REST. 

2. Llega a la API REST la consulta enviada. 

3. Busca la información del ítem requerido en la Base de 

Datos de DSpace. 

4. La Base de Datos de DSpace devuelve el metadato 

asociado. 

5. La API REST toma los metadatos del recurso y los 

devuelve en formato xml. 

6. El .xml llega al plugin de DSpace y éste pasa la 

información. 

7. Graba la información del recurso en la Base de Datos de 

Moodle. Puede guardar una referencia al URI del ítem o 

guardarlo en su repositorio. [11] 

 
Figura 7. Diagrama de comunicación entre Moodle y Dspace 

 

2.3 Dificultades conectando con la versión 4.2 
del Dspace 
Desafortunadamente todavía no se ha podido lograr cargar objetos 

de aprendizaje almacenados en el Dspace 4.2 al Moodle 2.7 

utilizando el FilePicker, que es una herramienta propia de Moodle 

que se utiliza para seleccionar archivos de distintas fuentes. Se 

cree que existe un problema de incompatibilidad del plugin con 

las versiones utilizadas de Dspace y Moodle. Ya que este plugin 

fue desarrollado para una versión más antigua de la API Rest de 

Dspace (1.8), en este proyecto de investigación se utiliza la 

versión 4.2 del Dspace. Por lo tanto, aún no se han podido 

conectar ambas plataformas en sus últimas versiones con el uso de 

los servicios rest. Como se puede ver en la figura 8. 

 
Figura 8. Insertando un archivo a Moodle desde el Dspace 

Repository 

En la figura 8, se puede apreciar como al querer insertar un objeto 

de aprendizaje en Moodle desde Dspace, el FilePicker devuelve 

un mensaje indicando que no hay archivos disponibles, cuando en 

realidad si hay objetos almacenados en el repositorio de Dspace. 

De esto se deduce que existe una incompatibilidad de versiones 

mencionada anteriormente entre el plugin y las versiones de 

ambas plataformas. 

3. RESULTADOS 
El proyecto actual se encuentra en etapa de prueba y desarrollo de 

un plugin que permita vincular el Repositorio con la plataforma 

virtual Moodle, los avances logrados con la implementación de 

los plugins encontrados permitió subir objetos de aprendizaje 

seleccionando la colección de destino en Dspace desde la 

plataforma de Moodle utilizando el protocolo SWORD estándar 

utilizado por repositorios digitales para recibir depósitos de 

contenidos de diferentes fuentes. 

Luego, de numerosas pruebas con plugins existentes, y ante la 

inexistencia de un plugin que utilizando la API Rest 4.2 de 

DSPACE compatible con nuestra versión actual que permita 

acceder a los OA, se tomó la decisión de desarrollar un plugin 

desde cero utilizando el framework de Moodle que provee una 

amplia documentación, la cual fue clave para codificar este plugin 

así como para comprender la interacción de moodle con las 

diferentes plataformas de repositorios. 

Se utilizó para acceder a los OA la Api Rest de Dspace 4.2. En 

primera medida se desarrolló una lógica algorítmica 

comprendiendo el funcionamiento de esta API, partiendo desde 

las comunidades y llegando hasta los archivos o bitstreams. Luego 

se implementó esta lógica en lenguaje PHP. 

El plugin desarrollado permite acceder desde el Moodle a los 

objetos de aprendizaje almacenados en el DSPACE a través del 

API rest. Una vez que se obtienen los objetos, el campus ofrece 

dos formas de referenciarlos, dejando una copia  o creando un link 

al objeto en el repositorio DSPACE. 

Como equipo de investigación nos hemos planteado el objetivo de 

continuar perfeccionando este plugin para que permita, entre otras 

funcionalidades, realizar búsquedas por distintos criterios y así 

poder optimizar la velocidad con la que se recuperan los objetos 

de aprendizaje almacenados en Dspace. 

A continuación, se detallan los avances que se lograron con la 

implementación del plugin. En la figura 9, se puede apreciar los  

OA que están almacenados en el repositorio de Dspace y que 

están disponibles para poder utilizarlos en Moodle. 

 
Figura 9. Insertando un archivo a Moodle desde el Dspace 

Repository 

 

En la Figura 10, se puede identificar cuáles son los parámetros o 

campos que se tienen que configurar una vez que se selecciona un 

OA para cargarlo en Moodle. 
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Figura 10. Cargando un Objeto pdf y configurando los 

parámetros del mismo 

 

Una vez que se han agregado los parámetros necesarios para 

poder tener el objeto de aprendizaje en Moodle, se muestra una 

pantalla en la que se puede visualizar la forma en que quedará una 

vez que se hay incluido a la plataforma virtual, tal como se 

muestra en el Figura 11. 

 
Figura 11. Vista previa de cómo quedará el OA una vez 

almacenado en el curso de Moodle 

 

En la Figura 12 se puede apreciar el OA una vez que esta 

correctamente almacenado en el curso de Moodle y ya está 

disponible para uso por cualquiera de los participantes de dicho 

curso. 

 
Figura 12. OA correctamente  almacenado en el curso de 

Moodle seleccionado 

 

A continuación, en la Figura 13 y 14, puede verse el código fuente 

del plugin que se desarrolló, el código principal se encuentra en el 

archivo lib.php.  

 
Figura 13. Primer captura del método get_listening() 

 

Particularmente se muestra el método más interesante llamado 

“get_listing()”, que es el que permite ir construyendo la url 

mediante la cual se accede primero a la comunidad, luego a la 

colección, seguidamente a los items y por ultimo se accede a los 

bitstreams o archivos que es el objeto de aprendizaje que 

queremos tomar desde Dspace para utilizarlo en Moodle. 

 
Figura 14. Segunda captura del método get_listening() 

 

4. DISCUSION 

Acordamos fundamentalmente con Edith Litwin [12], cuando 

expresa: que la pregunta "del millón" que preocupa a todo 

investigador cuando analiza la incorporación de las tecnologías en 

las clases y en las propuestas de enseñanza, tiene que ver con 

responder si las nuevas tecnologías generan una nueva manera de 

pensar.  

El otro punto a considerar es, como lo señala José Silvio [13], 

entender que introducir el aprendizaje virtual en las 

organizaciones educativas existentes es un problema. Es 

particularmente crítico en las universidades presenciales 

tradicionales, pues enfrentan el desafío de innovar para adaptarse 

a los cambios de su entorno y ser proactivas para funcionar con 

éxito en una sociedad del conocimiento. Una sociedad en la cual 

existen nuevos paradigmas, con nuevas reglas para pensar y sentir 

los problemas y actuar sobre ellos utilizando la tecnología digital 

y sus diversos medios tecnológicos.  

Sin embargo, en el ámbito académico también se han desarrollado 

experiencias de aprendizaje mixto. En realidad, las universidades 

son un terreno abonado para el desarrollo de programas de este 

tipo. Estas organizaciones poseen una infraestructura instalada 

para la educación presencial, sobre la cual se pueden diseñar 

experiencias de aprendizaje mixto utilizando las TICs. El 

problema es que esta infraestructura de personas, contenidos, 

recursos y tecnologías pesa mucho a la hora de introducir 

innovaciones en la enseñanza y el aprendizaje y, si bien ha sido 

un recurso facilitador para realizar experiencias articuladas, 

también ha sido un poderoso obstáculo para promover cambios en 

muchas universidades.  

En este sentido y consecuente con el trabajo planteado en el 

proyecto, de las experiencias implementadas en la Facultad 

Regional Resistencia desde el 2005 creemos que la integración 

entre la plataforma virtual Moodle y el repositorio de objetos de 

aprendizaje Dspace, beneficiará al proceso de enseñanza-

aprendizaje permitiendo contar con una amplia colección de 

objetos de aprendizajes que además de perdurar en el tiempo, 

podrá ser reutilizado por los docentes de las distintas asignaturas 

de los diferentes niveles. 

En la actualidad existen trabajos de investigación que han logrado 

hacer la integración entre ambas plataformas correctamente como 

el trabajo realizado en la Universidad Nacional de la Plata, que 

logró integrar la versión 2.0 de Moodle con el repositorio de 
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Dspace usando el “Repository plugin”[14], no obstante no ha sido 

esto posible para versiones más recientes de Moodle 2.7 y de 

Dspace 4.2, es por eso que como objetivo de este trabajo de 

investigación se ha planteado la adaptación del plugin para que 

pueda conectar estas dos plataformas y se pueda capitalizar los 

beneficios de su utilización en un entorno académico dejando 

disponible el código en un repositorio público para que se siga 

contribuyendo en este tipo de investigaciones. 

5. CONCLUSION 

En el marco de los proyectos del grupo GIESIN, los trabajos 

abordan la implementación de las Tics en el proceso de enseñanza 

en el ámbito universitario desde perspectivas diferentes y 

permiten advertir las ventajas del aprendizaje mixto, considerar 

las fortalezas y entender las amenazas o aspectos que deben ser 

analizados previamente a la implementación de este modelo de 

aprendizaje. 

Se  advierten también que, al apoyarse en las Tics como 

herramienta que mejora el aprendizaje es necesario diseñar 

actividades adecuadas y analizar con cada una de ellas qué 

competencias se quieren desarrollar en los alumnos y las 

habilidades de los docentes. 

Con la realización de este trabajo y mediante la recopilación de 

información, se pudo observar que el uso de Moodle como 

plataforma de aprendizaje ha crecido enormemente en los últimos 

años en nuestro ámbito educativo. Es interesante remarcar que la 

integración de dicha plataforma con otras como redes sociales y 

con repositorios de aprendizaje ya es un hecho. En este sentido, se 

puede ver la importancia de esta plataforma mundial de 

aprendizaje y la contribución de investigadores y empresas 

desarrolladoras de software como Enovation Solutions que 

ayudan en la ampliación de las funcionalidades desarrollando 

plugins de código abierto para posibilitar la integración entre 

Moodle y otras plataformas que almacenan o transportan objetos 

de aprendizaje. 

Además queda en evidencia la necesidad de cada universidad o 

institución educativa de poseer un Repositorio de Aprendizaje 

como medio para distribuir y compartir con el resto del mundo sus 

trabajos investigación, tesis y otros contenidos académicos que 

son desarrollados en ella, y la importancia de poseer un 

mecanismo para la conexión del repositorio Dspace con Moodle 

que permita compartir material académico y facilitar su acceso 

tanto a estudiantes como profesores. 
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ABSTRACT 
We present the results of a pilot study to promote student 

wellness, and reduce dropout, through an intervention completely 

online and self-applied, based on the assumptions of positive 

psychology. The intervention, performed within the virtual 

induction program for new students, consists of a sequence of 

multimedia materials in a format of sequential intervention and 

self-applied. The main purpose of this is to promote change in 

personal beliefs about his internal image related to the study 

situation as well as the emotion that this generates. Preliminary 

results show the beneficial effects of the intervention on 

psychological variables related to student welfare, such as 

reducing academic procrastination, increased engagement and 

positive mood. The suitability of such online interventions, that 

promote the welfare and proper use of self-regulated learning 

strategies of students, through change on cognitive and emotional 

aspects, is inserted within the principles of positive psychology. 

 
RESUMEN 
Presentamos los resultados de un estudio piloto dirigido a 

promover el bienestar estudiantil, y disminuir las conductas 

relacionadas con el abandono, a través de una intervención 

completamente online, auto-aplicada, de un mes de duración, 

basado en los supuestos de la psicología positiva. La intervención, 

realizada dentro del programa de acogida virtual para estudiantes 

nuevos, consiste en una secuencia de materiales multimedia, en un 

formato de intervención secuencial y auto aplicada. Los resultados 

preliminares muestran los efectos beneficiosos de la intervención 

sobre variables psicológicas relacionadas con el bienestar 

estudiantil, como la disminución de la procrastinación, el aumento 

del engagement y del estado de ánimo positivo. La idoneidad de 

este tipo de intervenciones que promueven el bienestar y el uso 

apropiado de estrategias de aprendizaje autorregulado por parte de 

los estudiantes, a través del cambio en aspectos cognitivos y 

emocionales, se inserta dentro del marco de la psicología positiva. 

Categories and Subject Descriptors  

K.3.1.(Computer Uses in Education) : Distance Learning. J.4 

(Social and Behavioral Sciences): Psychology. K.3.m 

(Miscellaneous): Self-guided intervention. 

General Terms 

Performance, Experimentation. 

Palabras clave 
Intervención auto aplicada, procrastinación, engagement, 

psicología positiva, e-learning, visualización. 

Keywords 

Self-applied intervention, procrastination, engagement, positive 

psychology, e-learning, visualization. 

  

1. INTRODUCCIÓN 
La incorporación de las TICs al ámbito de la educación ha 

promovido un gran desarrollo de métodos, herramientas, y 

estrategias que facilitan, de manera clara, la focalización del 

proceso de formación en el agente más relevante: el estudiante.  

Sin embargo, las elevadas cifras de abandono estudiantil que 

refieren los estudios actuales y que fluctúan entre 26% y 50% en 

modelos presenciales (e.g. Cabrera, Bethencourt, Pérez y Afonso 

[5], Michavila [13]); o entre 37% y 50 % en modelos no 

presenciales (Moncada Mora [14]) no reflejan los esfuerzos que 

se han implementado para incorporar las tecnologías a los 

procesos formativos.  

Responder a la pregunta de cuales son los factores que influyen en 

este grado de abandono implica analizar aspectos muy diversos: 

institucionales, académicos, sociales y personales. Sin embargo, 

desde el punto de vista del estudiante, nos lleva a analizar e 

intentar identificar cuáles son los aspectos competenciales, las 

habilidades y las estrategias requeridas para formarse en un 

mundo basado fuertemente en tecnologías y con un flujo de 

información de una velocidad nunca antes imaginada. 

Respondiendo a esto, las investigaciones llevadas a cabo sobre las 

variables que inciden sobre el éxito académico subrayan la 

importancia de la autonomía y la autorregulación como 

componentes claves para el éxito académico en cualquier sistema 

educativo (como así lo han corroborado los informes PISA). 

Son muchos los constructos, modelos y teorías que se han 

desarrollado en torno al proceso del aprendizaje autorregulado y 

autónomo como mecanismo que subyace al control del 

aprendizaje (ver Boekaerts, Pintrich y Zeidner [2]). El aprendizaje 

autorregulado es “un proceso constructivo mediante el cual los 

estudiantes establecen metas de aprendizaje, para luego intentar 

monitorear, regular y controlar su cognición, motivación y 

conducta, guiados y limitados por sus objetivos y por las 

características del entorno” (Pintrich, [18], p. 453). En general, se 
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ha identificado a los estudiantes autorregulados como estudiantes 

metacognitiva, motivacional y emocionalmente activos de cara a 

su aprendizaje, que buscan activamente oportunidades de 

aprendizaje a la vez que se benefician del estudio para conseguir 

el logro de sus metas (Zimmerman, [34]).  

En el ámbito del e-learning o educación virtual, la necesidad de 

implementar un aprendizaje autorregulado y autónomo por parte 

del estudiante es aún mayor debido, entre otros muchos aspectos, 

a la libertad tanto horaria como geográfica que suele caracterizar 

estos modelos, y que les confiere, a su vez, su mayor riqueza: la 

capacidad de ofrecer la posibilidad de estudiar a colectivos que, 

de otro modo, estarían imposibilitados de hacerlo.  

Es por eso que las acciones dirigidas a favorecer la integración e 

incorporación de estudiantes nuevos a los sistemas de educación 

virtual cobra una especial relevancia. A través de dichos 

programas es posible informar, apoyar y orientar a los estudiantes 

de reciente incorporación (Sánchez-Elvira, González-Brignardello 

& Santamaría [23]). Pero también permiten detectar a aquellos 

estudiantes que presentan un perfil de riesgo de cara a la 

persistencia y adherencia al método formativo y derivarlos a 

servicios especializados donde puedan desarrollar capacidades y 

competencias a través de un entrenamiento específico; o bien, 

modificar los comportamientos desadaptativos gracias a 

intervenciones especializadas. 

Procrastinación académica 
Uno de los comportamientos desadaptativos, que entorpece el 

proceso de autorregulación, y que es altamente frecuente entre los 

estudiantes, es la procrastinación académica. La literatura refiere 

que la prevalencia de la procrastinación académica entre 

estudiantes universitarios llega a ser del 50 al 80% (e.g. Tice, D. 

M., & Baumeister [29], Onwuegbuzie [16]) 

La procrastinación académica se define como la conducta de 

posponer la realización o finalización de tareas o actividades, más 

allá de los plazos establecidos, a pesar de saber que el retraso en 

su ejecución generará consecuencias negativas y malestar. Tal 

como Van Eerde [30] refiere, la procrastinación académica se 

considera un hábito disfuncional con consecuencias psicológicas 

como culpa o afecto negativo y una disminución del rendimiento 

que, a la vez, tiene consecuencias sociales como una imagen de 

persona no fiable. La procrastinación se ha relacionado con 

enfermedad mental y física, siendo esta última afectada por dos 

mecanismos distintos: directos, por efecto del estrés generado por 

la procrastinación, e indirectos, a través del retraso y dilación de 

conductas de protección de la salud.  

La psicología positiva y el Engagement 
Por otra parte, es también de interés identificar las variables que 

se encuentran en el perfil de los estudiantes de éxito y que están 

satisfechos con su proceso de aprendizaje. Identificar aquellas 

variables personales que fortalecen en lugar de debilitar, es una de 

las tareas que se enmarcan dentro de la psicología positiva a 

diferencia de los enfoques vulnerabilizantes de la psicología 

clínica. 

La psicología positiva ha dado una nueva perspectiva a la visión 

sobre el ser humano. Este nuevo enfoque está orientando la 

investigación y las áreas aplicadas de la Psicología hacia el 

estudio científico de aquellas características del ser humano que le 

orientan a la felicidad y el bienestar, así como aquellas que se 

relacionan con un funcionamiento óptimo en todas sus áreas 

vitales (Seligman & Csikszentmihalyi [26])  

Según Pajares [17], este nuevo enfoque ha de ser aplicado al 

ámbito educativo, lo que favorecerá el estudio del funcionamiento 

óptimo. En línea con lo anterior, Sánchez-Elvira, Fernández & 

Amor [22] plantean que el cambio de paradigma en la formación, 

en el cual el estudiante es el centro del proceso como agente 

activo y autorregulado, puede considerarse como un área de 

estudio e intervención desde la Psicología Positiva.  

Una variable claramente identificada con el perfil de rendimiento 

óptimo y el bienestar, que en un principio nace en ámbito laboral, 

es el engagement. Schaufeli, Salanova, González-Romá, & 

Bakker [25], proponen el Engagement como un estado cognitivo-

afectivo positivo y orientado a la tarea. Comporta tres 

dimensiones que son: vigor (energía), dedicación y absorción 

(concentración).  

 

Ciber-terapia 
En otro orden de cosas, la primera referencia a la utilización de las 

TICs por parte de la psicología clínica puede datarse en 1961 

cuando Wittson, Affleck & Johnson [33] utilizaron la 

videoconferencia para realizar  psicoterapia. Actualmente, lo más 

frecuente es encontrar intervenciones terapéuticas basadas en 

TICs, en lo que se ha llamado las ciber-terapias, terapia online o 

e-terapia, por ejemplo, que realizan la intervención terapéutica 

mediada por ordenador. Diferente es la intervención auto-guiada 

online, en la cual el ordenador se transforma en la fuente de 

intervención, siendo el terapeuta el diseñador y creador, pero no 

el agente interlocutor (e.g. Botella, Quero, Baños, García-

Palacios, Breton-López, Alcaniz et al [4]; Botella, Hofmann & 

Moscovitch [3]). Por otra parte, desde hace unos años se 

encuentran en desarrollo técnicas de intervención en las cuales la 

tecnología cobra un papel muy relevante en el proceso, como 

ocurre en la utilización de intervenciones psicológicas basadas en 

la realidad virtual (e.g. Rothbaum, Hodges, Kooper, Opdyke, 

Williford & North [20]; Baños, Botella & Perpiñá [1]).  

La Visualización como recurso terapéutico 

Desde antaño las técnicas de visualización han estado dentro de 

los recursos psicoterapéuticos, sin embargo, la aparición del 

paradigma conductista la relegó al olvido hasta que en los años 

sesenta vuelve a aparecer con fuerza (Holt [10]). Es en esa década 

donde se desarrollan los primeros modelos de intervención 

basados en visualizaciones para promover la salud, e incluso en la 

lucha contra el cáncer (Simonton [28]). Norris [15] define la 

visualización como “un proceso intencionado, conscientemente 

elegido”, y lo relaciona con el inconsciente, por una parte, y con 

estructuras subcorticales como el sistema límbico, hipotalámico y 

la glándula pituitaria. Para esta psicóloga, la imaginación 

consistiría en una “respuesta” espontánea del inconsciente, debida 

al acceso de mensajes provenientes del inconsciente a la 

conciencia, tal como ocurre en los sueños.  

Modernas técnicas psicoterapéuticas dirigidas al procesamiento 

emocional de eventos traumáticos, como por ejemplo, la técnica 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR 

(Shapiro [27]), utilizan las visualizaciones, dirigidas y/o 

espontáneas, como parte central del reprocesamiento emocional 

básico y fundamental para la recuperación del bienestar.  
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Por todo lo anterior, el objetivo de este estudio es implementar 

una intervención auto aplicada, online, basada en web, destinada a 

disminuir la procrastinación y favorecer el engagement en 

estudiantes universitarios en modalidad virtual. La intervención es 

una adaptación de técnicas de visualización, dentro del marco de 

la psicología positiva, con componentes cognitivos y emocionales, 

y del reprocesamiento emocional. 

2. Método 
Participantes –10 estudiantes, de los cuales 6 eran mujeres y 4 

hombres, altos procrastinadores, es decir, con una puntuación > 

p(70). Cabe resaltar que estos estudiantes formaban parte de un 

grupo inicial de 50 sujetos experimentales. Los 40 sujetos 

restantes no realizaron todas las actividades o no finalizaron la 

intervención. 

Instrumentos 

• Procrastinación Académica (González-Brignardello & 

Sánchez-Elvira-Paniagua [9], (se utilizó una versión breve 

con los ítems con mayor peso factorial).  

• Engagement (Salanova, Schaufeli, Llorens, Peiró & Grau, 

R. [21] adaptación para estudiantes) (se utilizó una versión 

breve con los ítems con mayor peso factorial por dimensión). 

 

• Escala de Afecto Positivo y Negativo (Positive and 

Negative Affect Schedule (PANAS, Watson, Clark & 

Tellegen [31]; versión española Sandín,  Chorot, Lostao, 

Joiner, Santed & Valiente, [24]). Está compuesto por 20 

ítems, la mitad de los cuales permiten obtener una 

puntuación global de estado de ánimo positivo y la otra 

mitad de estado de ánimo negativo. El afecto positivo 

representa el punto hasta el cual una persona se siente 

entusiasta, activa, alerta, con energía y participación 

gratificante. El afecto negativo representa una dimensión 

general de distrés subjetivo y participación desagradable que 

incluye una variedad de estados emocionales aversivos como 

disgusto, ira, culpa, miedo y nerviosismo.  

 

• Cuestionarios experimentales intrasesión (González-

Brignardello [8]. Con el objeto de conocer los eventos 

intrasesión (visualización) se aplicó un cuestionario 

experimental con respuestas cuantitativas (grado) y 

cualitativas (abiertas) que permitían describir y evaluar la 

experiencia emocional y el grado de intensidad percibido (de 

0 a 10) y, por otra parte, la experiencia cognitiva  en cuanto a 

creencia acerca de su autoimagen y su grado de credibilidad 

(0 a 7). 

 

Procedimiento 

Los estudiantes que fueron seleccionados para participar en la 

intervención y que se presentaron como voluntarios a la actividad,  

fueron dados de alta en un espacio virtual (plataforma e-learning 

de la UNED – plataforma aLF). En ese espacio accedían a los 

contenidos de la intervención, que se estructuró secuencialmente, 

de manera que la finalización de una fase otorgaba la contraseña 

para acceder a la siguiente. Las contraseñas se entregaban por vía 

e-mail o en forma automática, dependiendo del tipo de actividad. 

La intervención online se mantuvo activa durante un mes. Durante 

ese tiempo, las actividades de la intervención fueron las 

siguientes: 

- Reconocimiento del tiempo real disponible 

(cumplimentar plantilla autocalculable 1 vez) 

- Identificación de creencias acerca de la conducta de 

procrastinación e identificación del perfil de 

procrastinador (visionado de multimedia breve, 1 vez) 

- Visualización I (no dirigida) a través de audio guiado 

(una sesión o dos si no ocurría cambio en la imagen). El 

contenido de esta visualización es la imagen interna 

(recuerdo) más dura o molesta acerca de su 

comportamiento ante el estudio. 

- Visualización II (semi dirigida) a través de audio guiado 

(mínimo tres sesiones hasta 6 sesiones) El contenido de 

esta visualización es la confrontación de dos imágenes 

internas y opuestas de sí mismo relacionadas con la 

situación de estudio. 

 

Las instrucciones en relación con la visualización consistían en 

realizar el ejercicio y cumplimentar las preguntas intra-actividad 

(formulario web) antes, durante y después de las sesiones de 

estudio de la asignatura que más dificultad les generase. 

La batería de instrumentos se aplicó antes de comenzar la 

intervención y una vez finalizada ésta, excepto los cuestionarios 

experimentales que se aplicaron en cada sesión. 

Diseño y variables - Estudio cuasi-experimental de medida 

repetida (pre y post) 

Análisis de datos – realizado con SPSS 22.  

 

3. Resultados 
La muestra de 10 sujetos se distribuyó en cuanto al género en 6 

mujeres y 4 hombre. 

La formación previa de los estudiantes que participaron en el 

estudio es la que puede verse en el Gráfico 1 y que muestra la 

diversidad característica de los estudiantes de una universidad a 

distancia/ on line, y en concreto de la UNED. 

 

 

Gráfico 1 – Estudios previos 

• Evaluación pre y post  

Para comparar las diferencias ocurridas entre el período pre y post 

intervención, se aplicó la prueba de Wilcoxon para el contraste no 

paramétrico de muestras relacionadas. Los resultados de dicha 

comparación se pueden ver en la tabla 1. 
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Tabla 2 – comparación pre y post intervención 

 

Como puede observarse, a partir de los auto-registros la 

procrastinación académica disminuyó después de la intervención 

mientras que el engagement y el afecto positivo aumentaron. Sin 

embargo, el afecto negativo no se vio modificado de manera 

significativa. 

• Análisis del contenido de sesiones de visualización 

Las descripciones sobre la experiencia emocional y cognitiva 

generada por la visualización I (no dirigida), primera sesión, y la 

visualización II (semi dirigida), última sesión, se resumen en la 

tabla 2.  

En dicha tabla puede analizarse, para cada sujeto del estudio, el 

cambio que se produce en la emoción y en el pensamiento que 

suscita la observación de su imagen interna frente a la situación de 

estudio. Este cambio es tanto cualitativo como cuantitativo, 

entendiendo esto último como el grado de intensidad emocional, 

por una parte, o el grado de credibilidad (fuerza de la creencia) 

dada al pensamiento o creencia emergente, por otra. 

 

Tabla 2 – cambio emocional y cognitivo de cada sujeto desde la 
primera sesión de visualización I y la última sesión de 
visualización II. 

 

 

• Estas emociones y pensamientos se producen en relación con 

el cambio en la imagen originalmente evocada. Todos los 

sujetos sufrieron cambios en la cualidad de la imagen 

visualizada, tanto a nivel de sesión como inter-sesiones. Se 

muestra a continuación, como ejemplo, la descripción 

relatada, por cada sujeto, de la escena final de la última sesión 

de Visualización II. 

 

• Sujeto 1.- “La imagen negativa seguía presente pero más 

pequeña y no enfrentaba su vista a la imagen positiva 

mirando para otro lado, como si tuviera vergüenza. La 

positiva seguía sin apartar su mirada aunque la negativa 

intentaba ignorarla”. 

• Sujeto 2.- “La imagen positiva se hizo más grande, más 

colorida. La imagen negativa se hizo un poco más pequeña y 

empezó a hacerse borrosa y poco a poco iba desapareciendo. 

La imagen positiva se hizo más grande y nítida pero no llegó 

a superar a la negativa”. 

• Sujeto 3.- “El espacio está lleno de la imagen positiva”. 

• Sujeto 4.- “Solo quedó la imagen positiva grande, luminosa y 

llena de detalles”. 

• Sujeto 5.- “Se alejaron las dos aunque la imagen positiva era 

la más visible”. 

• Sujeto 6.- “Las imágenes terminaron separadas 

simplemente”. 

• Sujeto 7.- “La imagen negativa no se veía y la imagen 

positiva era enorme”. 

• Sujeto 8.- “Solamente quedó una de ellas, la otra desapareció 

por completo, me quedé con la imagen positiva”. 

• Sujeto 9.- “La imagen positiva predomina y me produce 

bienestar y satisfacción. Incluso tiene un color más luminoso 

y alegre. La imagen negativa pasa a un segundo lugar, 

incluso con los colores más tenues y lúgubres”. 

• Sujeto 10.- “La negativa estaba estática y se alejaba mientras 

la positiva tenía movimiento y se acercaba”. 

 

4. Discusión 
Se ha implementado una técnica de intervención auto aplicada, 

completamente online y basada en web, dirigida a estudiantes 

procrastinadores académicos. Los resultados indican que la 

intervención se relaciona con un cambio significativo en las 

variables de procrastinación académica, engagement y estado de 

ánimo positivo, medidas a través de auto-informes, en el sentido 

previsto. En cuanto a la falta de cambio en el afecto negativo, nos 

confirma la estructura bi-dimensionalidad del afecto, es decir, una 

estructura formada por dos dimensiones independientes y no 

correlacionadas (Tellegen, Watson & Clark [32], Sandín et al 

[24]). 

Responder a cuál ha sido el proceso que ha  promovido el cambio 

en las variables presentadas implica adentrarse en el análisis intra 

e inter sesión. El cambio surgido en las creencias acerca de sí 

mismo y en las emociones asociadas a la visualización de la 

autoimagen en situaciones de estudio (observación mantenida) 

pudiera estar relacionado con un cambio en los comportamientos 

y hábitos de estudio (procrastinación) y en el nivel motivacional y 

atencional (engagement), promovido por la movilización de 

emociones positivas. Siguiendo la línea argumental de 

Fredrickson [6,7], en su teoría de la Ampliación y Construcción, 

las emociones negativas tendrían la finalidad de estrechar el 

repertorio conductual para permitir una huida o lucha eficaz, 

mientras las emociones positivas tendrían el objetivo contrario, 

que es ampliar y construir repertorios de pensamiento y acción. 

En este sentido, las emociones positivas facilitarán la puesta en 

marcha de conductas más flexibles, menos predeterminadas y, en 

último término, ayudarán a ampliar nuestros repertorios de 

conducta, según  Isen, [11], y nos protegerán contra el estrés 

(Fredrickson, Mancuso, Branigan & Tugade, [7].  
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Por otra parte, la visualización mantenida tiene aspectos 

atencionales y emocionales similares a la técnica cognitivo-

conductual llamada exposición en imaginación (Malleson, [12]). 

Esta técnica, ampliamente utilizada en trastornos de ansiedad 

generalizada y estrés post traumático, provoca la disminución de 

la ansiedad ante estímulos aversivos o fóbicos, y consiste en 

exponerse a los estímulos temidos, de un modo jerárquico para 

activar tanto la memoria, la emoción, la cognición, sin permitir 

conductas de escape o evitación, hasta que se reduzca el nivel de 

ansiedad, mientras se están estableciendo mecanismos de 

afrontamiento adaptativos. Estos últimos aspectos no se incluyen 

en este estudio como componente terapéutico en la visualización, 

pero no podemos asegurar que no se esté generando a nivel 

interno en cada sujeto. En el mismo sentido, el procesamiento 

emocional se ha señalado como uno de los procesos implicados en 

la eficacia de la exposición (Rachman, [19]). Intervenciones 

eficaces en patologías graves de ansiedad, como en el estrés 

postraumático, se basan en el reprocesamiento emocional 

provocado, entre otros componentes, por la exposición en 

imaginación de las situaciones traumáticas, por lo tanto, recuerdos 

más o menos fieles de la experiencia o las experiencias aversivas, 

como ocurre en la técnica Eye Movement Desensitization and 

Reprocessing (EMDR) (Shapiro [27]. Esta autora plantea que los 

mecanismos naturales del funcionamiento cerebral son 

básicamente sanos y que solo se afectan debido a situaciones 

traumáticas o que no han podido ser procesadas correctamente, 

debido a una sobrecarga emocional que impide la integración de 

la información. Las técnicas de reprocesamiento emocional se 

basan en la capacidad que tiene el cerebro de integrar la 

información correctamente una vez que esta se desbloquea 

permitiendo así la integración de la información cognitiva con la 

información emocional para formar contenidos y recuerdos sanos. 

El desarrollo de técnicas auto aplicadas online que, desde los 

principios fundamentales de la psicología positiva, promuevan la 

emergencia de recursos personales  (como emociones positivas, 

creencias fortalecedoras, pensamientos positivos basados en la 

autoeficacia, etc.) pueden dar respuesta a una necesidad 

asistencial y de orientación a nivel masivo y de bajo coste sin 

perder por ello la capacidad de provocar el cambio y mantenerlo. 

Uno de los elementos a tomar en cuenta en futuras investigaciones 

es la gran deserción o pérdida de participantes. Los factores 

relacionados con dicho fenómeno han de ser analizados en 

profundidad ya que influyen claramente en las conclusiones 

acerca de la aplicabilidad general de la intervención y su 

generalización.  Otro aspecto que requiere atención futura es el 

mantenimiento del cambio a lo largo del tiempo, así como el 

efecto sobre el rendimiento académico y el bienestar general. 

El tamaño de la muestra es una limitación de este estudio. Sin 

embargo, al ser esta una investigación piloto, nos permitirá 

continuar con el  análisis de las tendencias de comportamiento a 

nivel de caso individual esperando poder implementar futuros 

estudios comparativos y longitudinales. 
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